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REUNIÃO ordinária de 28 de agosto de 2019

-Aos vinte e oito dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove,

em Vila do Conde e no Salão Nobre dos Paços do Município, estando presentes os

Excelentíssimos Senhores: Doutora Maria Elisa de Carvalho Ferraz, Presidente,

Doutora Maria de Lurdes Castro Alves, Vice-Presidente, Doutor Pedro João Vilas Boas

Teixeira Gomes, Engenheiro Paulo Alexandre Guia de Carvalho, Doutora Dália dos

Santos Vieira, Engenheiro António Maria da Silva Caetano, Professora Maria Alcide

Gonçalves Esteves Aguiar, Engenheiro Constantino Fonseca da Silva, Vereadores,

reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Vila do Conde, tendo faltado à reunião

o Vereador Doutor José Aurélio Baptista da Silva. Á Senhora Presidente declarou

aberta a reunião pelas dezoito horas e cinco minutos.'

"Um - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

-"- Os eleitos pelo Movimento Elisa Ferraz " Nós Avançamos Unidos e os eleitos pelo

Partido Socialista, apresentaram separadamente Votos de Pesar pelo falecimento de

João José Alvão Pereira, ocorrido em 22 de agosto de 2019, que foram aprovados por

unanimidade e vão ser fundidos num Voto de Pesar conjunto, que fica anexo à ata e

dela faz parte integrante. Os eleitos pelo Movimento Elisa Ferraz - Nós Avançamos

Unidos e os eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram separadamente Votos de

Louvor aos atletas vilacondenses que vão integrar a representação nacional nos Jogos

Olímpicos de Tóquio 2020, que foram aprovados por unanimidade, e vão ser fundidos

num Voto de Louvor conjunto, que fica anexo à ata e dela faz parte integrante. Os

eleitos pelo Movimento Elisa Ferraz - Nós Avançamos Unidos, apresentaram um Voto

de Louvor a todos os Colaboradores e Equipa Técnica da Câmara Municipal,

Voluntários, Equipa Técnica Externa, Atares e Associações, bem como entidade à

Coprodutora La Fontana - Formas Animadas que, de uma forma determinante,

contribuíram para a realização deste enorme evento que promove o nome de Vila do

Conde no País e no Mundo, o qual foi aprovado, por unanimidade, ficando anexo à

ata e dela faz parte integrante.

"Dois PERÍODO DA ORDEM DO DIA

—UM. ATA

-a) Ata da reunião do executivo municipal realizada no dia um de agosto de dois



mil e dezanove. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata.'

-—DOIS. SUBSÍDIOS-

a) Proposta da Senhora Presidente da Câmara Doutora Elisa Ferraz relativa a

SUBSÍDIOS Á INSTITUIÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COMISSÕES DE FESTAS E PARÓQUIAS, PARA

O ANO DE 2019, do seguinte teor: "O meritoso trabalho social que se desenvolve no

nosso Concelho é resultado do empenho e dedicação das Instituições Sociais e das

Conferências Vicentinas, que diariamente colaboram com as famílias, crianças e

idosos, com uma especial ênfase no apoio efetivo aos mais necessitados, por vezes

não identificados pela sociedade e pêlos serviços sociais. A dinâmica cultural e

recreativa que releva Vila do Conde na região e no país, tem como base um

movimento associativo cultural invejável, que tem assumido uma importante missão

de formação cívica e cultural da comunidade, contribuindo para o bem-estar coletívo

e desenvolvimento concelhio. Também as festividades religiosas e manifestações

populares em tomo da religião e das tradições têm contribuído para a preservação

dos nossos costumes, fortalecendo a nossa história e identidade, relevando-se neste

aspeto o exemplar trabalho que as Fábricas da Igreja e as Comissões Organizadoras

de Festividades têm desenvolvido. Pelo referido, considera-se de interesse público

municipal a missão assumida por todas as associações e instituições concelhias que

prestam relevantes serviços à comunidade, o que exige um reconhecimento por parte

da Câmara Municipal, apoiando-as através de colaboração financeira, logística e de

materiais, administrativa e de aconselhamento jurídico e financeiro. Assim, propõe-

se que a Câmara Municipal garanta a colaboração logística e de materiais,

administrativa e de aconselhamento jurídico e financeiro, bem como atribua subsídio

à entidade referida na tabela anexa a esta proposta, no montante e para o fim nela

identificado, por forma a garantir a continuidade do profícuo e vantajoso trabalho

que têm levado a cabo por Vila do Conde. Para o efeito foram efetuados os

respetívos cabimentos orçamentais, existindo para o efeito os indispensáveis fundos

disponíveis." A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição

dos subsídios propostos às entidades indicadas na tabela anexa à proposta, pêlos

valores e fins nela indicados, a qual fica anexa à ata e dela faz parte integrante. -----

•b) Proposta da Senhora Presidente da Câmara Doutora Elisa Ferraz relativa a

SUBSÍDIOS DE CAPITAL A INSTITUIÇÕES, CLUBES DESPORTIVOS, ASSOCIAÇÕES, ORDENS
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RELIGIOSAS, COMISSÕES DE FESTAS E PARÓQUIAS, do seguinte teor: "Á dinâmica

imprimida no Desenvolvimento Social e Desportivo Municipal pelas diversas

Instituições, Clubes Desportivos, Associações, Ordens Religiosas, Comissões de Festas

e Paróquias, com o impacto das suas atívidades, determina o reconhecimento da sua

relevância, assumindo especial atenção as suas necessidades em termos de

infraestruturas e equipamentos suscetíveis de alicerçarem o seu funcionamento,

visando a prossecução do interesse público municipal. Em conformidade, propõe-se

ao Executivo Municipal, de acordo com o previsto nas alíneas o) e u) do número um

do artigo trigésimo terceiro do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a aprovação

da atribuição de um subsídio de capital, às entidades indicadas na tabela anexa a

esta proposta, pêlos valores e fins nela indicados." A Câmara Municipal deliberou,

por unanimidade, aprovar a atribuição dos subsídios de capital propostos às

entidades indicadas na tabela anexa à proposta, pêlos valores e fins nela indicados, a

qual fica anexa à ata e dela faz parte integrante.

-—TRÊS. APOIO SOCIAL PARA CONSUMO DE ÁGUA

-a) Informação/Proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral

e Financeira Doutor Nuno Castro relativa a APOIO SOCIAL PARA CONSUMO DE ÁGUA,

do seguinte teor: "Na sequência da aprovação pêlos órgãos municipais do

Regulamento suprarreferido, foram apresentados vários pedidos de apoio, por

munícipes. Analisados os mesmos pêlos Serviços de Áçao Social do Município, verifíca-

se que preenchem os requisitos para atribuição do apoio os consumidores/agregados

familiares indicados na tabela anexa a esta proposta e pêlos valores nela indicados.

Ora, o apoio social em causa a atribuir às pessoas social e economicamente

carenciadas, indicadas na tabela referida, para o período de um ano, atinge o valor

de 3.915,33€ (três mil novecentos e quinze euros e trinta e três cêntímos), podendo

ser concedido, nos termos da alínea u) do número um do artigo trigésimo terceiro

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei número setenta e cinco

barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo para o efeito competência

própria o executivo municipal. Para assumir a parte de compromissos financeiros

relativos ao exercício económico de dois mil e dezanove, tem competência delegada

a Presidente da Câmara." Á Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar



a atribuição do apoio social em causa, aos agregados familiares / consumidores

indicados na tabela anexa à proposta, pêlos valores nela indicados, a qual fica anexa

à ata e dela faz parte integrante.

-—QUATRO. RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO PARA PROTEÇÃO DA FLORESTA DA ÁREA

DO MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

-a) Informação/Proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral

e Financeira Doutor Nuno Castro relativa a PRORROGAÇÃO DO PROTOCOLO PARA

PROTEÇÀO DA FLORESTA DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE, do seguinte

teor: "O último protocolo celebrado entre o Município de Vila do Conde e a

Portucalea - Associação Florestal do Grande Porto, é de 18/07/2011, cuja cópia se

anexa. A vigência do protocolo em causa foi prorrogada em 2018, por mais 1 (um)

ano. A Engenheira Amélia Guimarães, Técnica Superior Municipal, vem propor a

prorrogação do protocolo em causa por mais um ano, ou seja, até 31/07/2020. A

cláusula sexta do protocolo em causa prevê que "o presente protocolo poderá ser

renovado por iguais e sucessivos períodos se não for denunciado por qualquer das

partes, por escrito e com a antecedência mínima de sessenta dias sobre o termo do

seu prazo." Ora, a cláusula quarta do protocolo prevê que o Município de Vila do

Conde assuma compromissos financeiros anuais no valor de 32.882,64€ (trinta e dois

mil oitocentos e oitenta e dois euros e sessenta e quatro cêntímos), havendo lugar à

assunção de compromissos plurianuais, com inicio em 01/08/2019. Pelo que,

assegurado o cabimento orçamental dos encargos a assumir e verificada a existência

de fundos disponíveis para assumir os compromissos em causa, pode o protocolo ser

prorrogado por mais 1 (um) ano, até 31/07/2020. Para aprovar a prorrogação do

protocolo em causa pelo período de 1 (um) ano, tem competência própria o

Executivo Municipal, podendo a Senhora Presidente da Câmara assumir os respetivos

compromissos plurianuais, no uso de competência delegada. Todavia, porque se trata

de uma decisão urgente, pode a renovação do Protocolo ser aprovada por despacho

da Senhora Presidente da Câmara, com caráter urgente, com posterior RATIFICAÇÃO

pelo Executivo Municipal, nos termos do disposto no número três do artigo trigésimo

quinto do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei número setenta

e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro." Despacho da Senhora

Presidente da Câmara do seguinte teor: "Concordo. A reunião para ratificação." A
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Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora

Presidente.

-—CINCO. ACORDO DE PARCERIA COM O CRÊ - PORTO - CENTRO REGIONAL DE

EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ÁREA

METROPOLITANA DO PORTO - ADITAMENTO

-a) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral e

Financeira Doutor Nuno Castro relativa a ACORDO DE PARCERIA COM O CRÊ - PORTO

- CENTRO REGIONAL DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO - ADITAMENTO, do seguinte teor:

"No dia 27 de abril de 2009 foi subscrito por várias entidades um Acordo de Parceria

cujo objeto era o de constituir um Centro Regional de Excelência em Educação para

o Desenvolvimento Sustentável da Área Metropolitana do Porto com a missão de

concretizar uma rede de colaboração entre as entidades signatárias que facilitasse a

coordenação entre as mesmas, a criação de sinergias, a defínição e adoção de

padrões de qualidade, a valorização dos recursos ativos da região, a investigação, o

diálogo e a inovação social e a promoção da informação e formação. O dito Acordo

resultou de um historiai de longa data entre a Universidade Católica Portuguesa

(UCP), a Área Metropolitana do Porto (AMP), os Municípios, a Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), a Lipor - Serviço

Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto e demais Parceiros,

aprofundado entre o período 2003-2008 durante a implementação do Plano

Estratégico de Ambiente da Área Metropolitana do Porto (PEA-ÁM), um processo de

planeamento participativo que resultou na identificação dos principais desafios

ambientais, diagnósticos de situação e planos de ação para a AMP. No contexto do

PEA-AMP foram estabelecidas as bases de conhecimento e de colaboração

institucional que permitiram que, em 2008, a UCP, e com o acordo dos Parceiros,

submetesse à Universidade das Nações Unidas e ao Comité UBUNTU uma candidatura

para o reconhecimento oficial do CRÊ. Porto. Á UCP é a entidade nuclear da rede,

uma exigência do modelo de governação definido da UNU. O reconhecimento oficial

pela Universidade das Nações Unidas e Comité UBUNTU data de 25 de fevereiro de

2009 e permanece em vigor. O CRÊ. Porto, parceria liderada até à data pela AMP e

UCP, contribuiu ativamente para a Década das Nações Unidas da Educação para o



Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), tendo desenvolvido diversas iniciativas de

educação-ação para a sustentabilidade das quais se destaca o FUTURO - projeto das

100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto. Á gestão operacional da rede do

CRÊ. Porto tem estado entregue à UCP, sendo que a equipa do Grupo de Estudos

Ambientais desta Universidade desempenha o papel de centro de operações e

principal motor da rede. Em 2 de julho de 2009, a Câmara Municipal de Vila do

Conde deliberou subscrever aquele acordo de parceria, cuja revisão agora se propõe.

Em 12/11/2015, a Câmara Municipal de Vila do Conde, aprovou a revisão do Acordo

de Parceria com o CRÊ. Porto, válido por tempo indeterminado, com inicio de

vigência em 27/11/2015, data da sua celebração. Nos termos do previsto no artigo

décimo sexto, números três e quatro do Acordo celebrado, o valor da contribuição

anual a pagar pêlos Municípios é de 2.700,00€ (dois mil e setecentos euros), não

sujeito a IVÁ (imposto sobre o valor acrescentado), podendo tal valor ser revisto por

proposta da Comissão Diretiva, valor anual atualizado para 4.000,00€ (quatro mil

euros) no ano de 2016 e seguintes por proposta da Comissão Diretiva, não rejeitada

pêlos Municípios. Ora, pelo presente vem o CRÊ. Porto propor a atuaUzação da

comparticipação municipal para o ano de 2019 e seguintes, propondo que a

comparticipação anual a pagar pêlos Municípios, para 2019 e seguintes seja de

6.000,00€ (seis mil euros), isenta de IVÁ (imposto sobre o valor acrescentado),

mediante a celebração de um aditamento ao Acordo de Parceria celebrado. A

despesa para o exercido económico em curso tem adequado cabimento orçamental,

e existem suficientes fundos disponíveis. Á despesa em causa é processável como

transferência corrente. O órgão com competência própria para aprovar a celebração

do aditamento ao Acordo de Parceria celebrado, é o Executivo Municipal, nos termos

do previsto na alínea t) do número um do artigo trigésimo terceiro do Regime

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei número setenta e cinco barra dois

mil e treze, de doze de setembro. Todavia, porque está em causa a assunção de

compromissos plurianuais, para 2019 e seguintes, sugere-se que o Executivo

Municipal solicite à Assembleia MunidpaÍ autorização para assumir os compromissos

plurianuais em causa, nos termos do disposto na alínea c) do artigo sexto da Lei dos

Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), aprovada pela Lei número oito

barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, com a redaçao atual." A Câmara
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Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de aditamento ao

Acordo de Parceria em causa, nos termos propostos e solicitar à Assembleia Municipal

autorização para assumir os compromissos plurianuais em causa, de acordo com o

proposto.

-—SEIS. CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA-

-a) Informação/Proposta da Chefe de Divisão de Educação Doutora Jacinta

Costa relativa a Contratação de Auxiliares de Áção Educativa, do seguinte teor:

"Considerando que: - O Município de Vila do Conde exerce competências ao nível da

gestão do pessoal não docente das escolas básicas e dos estabelecimentos de

educação pré-escolar e ainda ao nível da implementação das Atívidades de Animação

e de Apoio à Família (AAÁF) na educação pré-escolar e da Componente de Apoio à

Família (CAF) no 1.° ciclo do ensino básico; - Em 19 de março de 2019, mediante

proposta da Chefe de Divisão dos Recursos Humanos, foi deliberado autorizar a

abertura de procedimento concursal para o recrutamento de 25 (vinte e cinco)

Auxiliares de Ação Educativa, por tempo determinado; - Após a deliberação

suprarreferida se verificou uma redução efetiva do número de trabalhadores

colocados nos estabelecimentos de ensino, em consequência do deferimento de três

pedidos de licença sem vencimento, de uma mobilidade entre órgãos e da

aposentação de nove trabalhadores; Face ao exposto e tendo em consideração a

configuração da rede de oferta educativa, da rede de oferta das ÁAÁF e da CAF para

o ano letivo 2019/2020, propõe-se que, para além das vinte e cinco contratações

autorizadas em 19 de março de 2019, se autorize a contratação de mais treze

Auxiliares de Ação Educativa." A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

autorizar a contratação de mais 13 (treze) Auxiliares de Áção Educativa, nos termos

propostos.

—SETE. TRANSFERÊNCIA DE COMPETËNCIAS PARA O MUNICÍPIO NO ÂMBITO

SETORIAL DA SAÚDE, PARA O ANO DE 2019 - DECRETO-LEI N.° 23/2019, DE 30 DE

JANEIRO

-a) Proposta da Senhora Presidente da Câmara Doutora Elisa Ferraz relativa a

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARÁ O MUNICÍPIO NO ÂMBITO SETORIAL DA

SAÚDE, PARA O ANO DE 2019 - DECRETO-LEI NUMERO 23/2019, DE 30 DE JANEIRO,

do seguinte teor: "A Lei-Quadro número 50/2018, de 16/08, de transferência de



competências para os órgãos das Autarquias Locais, determina no seu artigo quarto:

«Artigo 4.° - Concretização da transferência de competências - Um - A transferência

das novas competências, a identificação da respetiva natureza e a forma de afetação

dos respetivos recursos, não concretizadas através de diplomas legais de âmbito

setorial relativos às diversas áreas a descentralizar da administração direta e indireta

do Estado, os quais estabelecem disposições transitórias adequadas, à gestão do

procedimento de transferência em causa. Dois - A transferência de novas

competências para as Autarquias Locais e entidades intermunicipais é efetuada em

2019, admitíndo-se a sua concretização gradual nos seguintes termos: a) Até 15 de

outubro de 2018, as autarquias locais e entidades intermunicipais, que não

pretendam a transferência de competências no ano de 2019, comunicam esse facto à

Direção Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos

deliberativos nesse sentido.» Porém, o artigo quadragésimo quarto da mesma Lei,

determina, quanto à produção de efeitos: «Artigo 44.° - Produção de efeitos - Um - A

presente Lei produz efeitos após a aprovação dos respetívos diplomas legais de

âmbito setorial, acordados com a Associação Nacional de Municípios Portugueses.»

Entretanto foi publicado o Decreto-Lei número 23/2019, de 30/01, concretizando a

transferência para os Municípios no âmbito da SAÚDE prevista no artigo décimo

terceiro da Lei número 50/2018, de 16/08. Todavia, em reunião ordinária de

19/03/2019 a Câmara Municipal pronunciou-se desfavoravelmente quanto ao projeto

proposto de recursos financeiros inerentes à transferência de competências no

âmbito da SAÚDE, ínsito no despacho previsto no número três do artigo vigésimo

quinto do Decreto-Lei número 23/2019 de 30/01. Porém, o número dois do artigo

vigésimo oitavo do Decreto-Lei número 23/2019, de 30/01, determina: "Dois -

Relativamente ao ano de 2019, os municípios e as entidades intermunicipais que não

pretendam a transferência de competências previstas no presente Decreto-Lei,

comunicam esse facto à Direção Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação

dos seus órgãos deliberativos, até 60 (sessenta) dias corridos após a publicação do

despacho referido no número três do artigo vigésimo quinto.» Em 19/07/2019, foi

publicado no Diário da República número 137, segunda Série, o despacho número

6541-B/2019 do Ministério da Saúde, relativo ao mapa dos encargos anuais com as

competências descentralizadas na área da SAÚDE, para o ano de 2019, prevendo para
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o Município de VUa do Conde: - Edifícios: 92.148,00 € (noventa e dois mil cento e

quarenta e oito euros); - Custos logísticos: 604.403,00 € (seiscentos e quatro mil

quatrocentos e três euros); - Assistentes operacionais: 102.442,00 € (cento e dois mil

quatrocentos e quarenta e dois euros); TOTAL: 798.993,00€ (setecentos e noventa e

oito mil novecentos e noventa e três euros). Assim, em conformidade com a

pronúncia desfavorável emitida pela Câmara Municipal, em reunião ordinária de

19/03/2019, em cumprimento do disposto no número dois do artigo vigésimo oitavo

do Decreto-Lei número 23/2019, de 30/01, sugere-se que, o Executivo Municipal

proponha à Assembleia Municipal, a rejeição da transferência de competêndas no

âmbito da SAÚDE, previstas no artigo décimo terceiro da Lei número 50/2018 de

16/08 e no Decreto-Lei número 23/2019, de 30/01, para o ano de 2019." Á Câmara

Municipal deliberou, por maioria, concordar com a proposta de rejeição de

transferencia de competências no âmbito da saúde, para o ano de 2019, e solicitar à

Assembleia Municipal a aprovação da mesma, nos termos propostos, com o voto

contra dos Vereadores Engenheiro António Caetano e Professora Maria Alcide Aguiar,

os quais apresentaram uma Declaração de Voto, que fica anexa à ata e dela faz parte

integrante.

-—OITO. CONSTITUIÇÃO DE BOLSA DE AGENTES ELEITORAIS

-a) Informação/Proposta do Chefe de Divisão de Administração Geral Doutor

Alberto Laranjeira relativa a CONSTITUIÇÃO DE BOLSA DE AGENTES ELEITORAIS, do

seguinte teor: "Á Lei número 22/99, de 21 de abril, regula a criação de Bolsas de

Agentes Eleitorais e a compensação dos membros das Assembleias ou Secções de Voto

em atos eleitorais ou referendarias. Ora, tendo em vista a próxima eleição para a

Assembleia da República, marcada para o dia 6 de outubro de 2019, importa

proceder ao recrutamento de agentes eleitorais que possam constituir uma bolsa que

garanta o bom funcionamento das mesas das Assembleias ou Secções de Voto,

daquele ato eleitoral. Á competência para a constituição desta bolsa está, nos

termos do artigo quarto da lei referida, cometida às Câmaras Municipais que em

colaboração com as juntas de freguesia, promovem o recrutamento dos agentes

eleitorais, através de anúncio publicitado por edital, afixado à porta da câmara

municipal e das juntas de freguesia, e por outros meios considerados adequados. O

número de agentes eleitorais a recrutar por freguesia dependerá, cumulativamente,



do número de mesas a funcionar em cada uma das freguesias que integram o

município e do número de membros necessários para cada mesa, acrescido do dobro.

Os candidatos à bolsa devem inscrever-se, mediante o preenchimento do boletim de

inscrição disponibilizado pela Câmara Municipal ou pelas Juntas de Freguesia, junto

da câmara municipal ou da junta de freguesia da sua circunscrição até ao 15.°

(décimo quinto) dia posterior à publicitação do edital referido. Nos termos do artigo

quinto do diploma que vem sendo referido o processo de seleção dos agentes cabe a

uma comissão não permanente que deverá ser constituída pela câmara municipal e é

composta pelo seu presidente, pelo presidente da junta de freguesia respetíva e por

um representante de cada um dos grupos políticos com assento na assembleia

municipal, que ordenará os candidatos em função do nível de habilitações literárias

detidas. Em caso de igualdade de classificação preferirá o candidato mais jovem. A

comissão procederá à elaboração da ata da lista de classificação final, que será

publicitada em edital à porta da câmara municipal e das juntas de freguesia e

noutros locais que se julguem convenientes. A ata da lista de classificação final

mencionará, obrigatoriamente, a aplicação a cada candidato dos critérios de seleção

referidos. Assim, encetado o processo de recrutamento com a publicação dos

anúncios respetivos, é competente a Câmara Municipal para deliberar sobre a

nomeação da Comissão não Permanente, nos termos referidos, e solicitar aos

partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, a indicação do seu

representante." Á Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a

proposta e solicitar aos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, a

indicação do seu representante.

-—NOVE. RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL

-a) Informação/Proposta do Chefe de Divisão Municipal Doutor Pedro Horta

relativo a Pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal - Requerente:

"Sociedade de Dragagens RauUno Gomes da Silva, Limitada", do seguinte teor: "Um -

Há um ano atrás, na sequência de uma reportagem jornalística, o "Jornal de

Notícias" trouxe a público a existência de uma extração ilegal de caulinos em

terrenos localizados na freguesia de Arvore e União de Freguesias de Retorta e

Tougues, associando-a a uma anormal incidência de casos oncológicos verificada

na rua do Outeiro, em Arvore, Vila do Conde. Dois-Tal noticia, apesar do "alarme"
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social que ocasionou, veio a mostrar-se infundada. Três -Com efeito, não só as

autoridades públicas de saúde prontamente afastaram a existência de qualquer nexo

de causalidade entre a atividade exercida naqueles terrenos e os referidos casos

oncológicos como, também, na sequência do apurado pela fiscalização municipal, se

verificou que a mesma se reconduzia à lavagem, tratamento e reciclagem de inertes,

não se verificando qualquer "extração de caulinos". Quatro -O levantamento então

efetuado foi, atento o zonamento dos terrenos, incluídos na Reserva Agrícola

Nacional, encaminhado para a Entidade Regional Agrícola, dado tratar-se, em razão

da localização, o órgão competente. Cinco -Paralelamente, desencadeou a Câmara

Municipal, junto do Ministério do Ambiente, Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) e Agência Portuguesa do Ambiente

(ÁPA), um conjunto de contatos, no sentido de aferir qual a entidade que seria

competente para um eventual pedido de licenciamento por parte do industrial e

quais os procedimentos a que esse mesmo pedido estaria sujeito. Seis -Nesse sentido

e em reunião havida, no final de 2018, com a presença de representantes da CCDRN-

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, da APA - Agência

Portuguesa do Ambiente e do industrial, concluiu-se que a entidade competente para

o licenciamento seria a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Sete -Visando a

regularização da atívidade, formulou o industrial, no início do corrente ano, junto da

DGEG, a intenção de formular o inerente pedido de licenciamento. Oito -Em resposta

a essa pretensão, transmitiu a DGEG ao industrial que, atenta a classificação da

atividade económica exercida (CAE), a empresa corresponderá, nos termos do

disposto no Sistema de Indústria Responsável (SIR), aprovado em anexo ao Decreto-

Lei número 169/2012, de 1 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei número 73/2015, a uma indústria do tipo 3, cuja entidade coordenadora do

licenciamento é a Câmara Municipal. Nove -Sucede, porém, que o zonamento do

terreno no Plano Diretor Municipal corresponde a Área de Salvaguarda, mais

concretamente RAN, o que se constitui numa questão prejudicial ao prosseguimento

do pedido de licenciamento industrial. Dez -Neste enquadramento e de acordo com

indicações que lhe foram transmitidas pela Entidade Regional Agrícola, solicita o

industrial o reconhecimento do interesse público municipal da atividade exercida.

Onze - Considerando que o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, aprovado



pelo Decreto-Lei número 73/2009, de 31 de março, prevê, no seu artigo vigésimo

quinto e para além das utilizações previstas no artigo vigésimo segundo e

regulamentadas na Portaria número 162/2011, de 18 de abril, a possibilidade de nas

áreas de RAN serem realizadas as ações de relevante interesse público. Doze -

Considerando que os efeitos desse reconhecimento prevalecem sobre eventual

parecer prévio desfavorável emitido pelas Entidades Regionais da RAN. Treze -

Considerando que a instrução do pedido de autorização de ocupação não agrícola de

solo integrado na RAN tem, obrigatoriamente, de ser instruído com a pronúncia dos

órgãos autárquicos do município respetivo (Câmara e Assembleia Municipal) relativa

ao interesse público da pretensão em concreto. Catorze - Considerando que, no caso,

conforme documento apresentado pelo industrial, parte dos terrenos presentemente

ocupados já haviam sido objeto, por parte da entidade então competente (Comissão

Regional de Reserva Agrícola) objeto de autorização para a ocupação verificada.

Quinze -Considerando que, conforme declarações anexas, a Junta de Freguesia de

Arvore e a União de Freguesias de Retorta e Tougues, atestam a importância da

atívidade desenvolvida, bem como a inexistência de quaisquer reclamações ou

impactos ambientais conhecidos. Dezasseis - Considerando que, de acordo com o que

foi possível apurar junto de várias empresas da área da construção, a atívidade

exercida no local é única na Área Metropolitana do Porto, rececionando inertes em

bruto, provenientes de movimentos de terras de diversas operações urbanísticas,

públicas e privadas, e reciclando-as, de molde a serem reaproveitadas pelo setor da

construção civil. Dezassete - Considerando que esses agentes manifestaram

preocupação quanto a um eventual encerramento da estação de lavagem,

tratamento e reciclagem de inertes em causa, na medida em que, por um lado,

teriam de passar a depositar inertes de desaterros a "céu aberto" e, por outro, a

suportar sobrecustos na aquisição de "areias tratadas". Dezoito - Propõe-se, à

consideração da Senhora Presidente, que a Câmara Municipal delibere propor à

Assembleia Municipal o reconhecimento de que a atívidade exercida pela "Sociedade

de Dragagens Raulino Gomes da Silva, Limitada" assume, pela motivação expendida,

interesse publico municipal. Dezanove - O reconhecimento do referido interesse, a

verifícar-se, não dispensa, conforme já referido, o industrial de requerer o

respetivo licenciamento, nem de observar (e implementar) todos requisitos que, no



FL 150

âmbito da sua tramitação, venham a ser exigidos." Informação do Diretor de

Departamento Engenheiro Luís Oliveira do seguinte teor: "Concordo com a

informação, colocando-se o assunto à Consideração Superior." Despacho da Senhora

Presidente da Câmara do seguinte teor: "Concordo. Dê-se andamento nos

termos legais." Á Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com a

proposta e solicitar à Assembleia Municipal o reconhecimento do interesse público

municipal da atívidade exercida pela Sociedade de Dragagens Raulino Gomes da

Silva, Limitada, nos termos propostos, com a abstenção dos Vereadores Engenheiro

António Caetano e a Professora Maria Álcide Aguiar e o voto contra do Vereador

Engenheiro Constantino Silva. Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista

apresentaram uma Declaração de Voto, que fica anexa à ata e dela faz parte

Integrante.

-—DEZ. CEDÊNCIAS AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL

-a) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral

e Financeira Doutor Nuno Castro relativa a PROCESSO URBANÍSTICO NUMERO 79/16 -

TITULAR DO PROCESSO: CONSTRUÇÕES ADELINO FIGUEIREDO, LIMITADA E OUTRA -

CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL, do seguinte

teor: "No âmbito do processo urbanístico suprarreferido, foi proposta a cedência

gratuita de uma parcela de terreno, com a área total de 138,98 m2 na frente do

terreno virada para a Travessa Doutor Carlos Pinto Ferreira, na freguesia e concelho

de Vila do Conde, devidamente identificada na planta constante do referido processo

a folhas duzentos e dezassete, para integrar o domínio público municipal. Ora, para

aceitar doações ao Município ainda que para o seu domínio público, tem competência

própria, indelegável, a Câmara Munidpat, nos termos do previsto na alínea j) do

número um do artigo trigésimo terceiro do Regime Jurídico das Autarquias Locais,

aprovado pela Lei número 75/2013, de 12/9, pelo que se propõe que o órgão

executivo municipal delibere aceitar a doação da parcela de terreno supra indicada

ao domínio público municipal." A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

aceitar a doação da parcela de terreno em causa ao domínio público municipal, nos

termos propostos.

-b) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral e

Financeira Doutor Nuno Castro relativa a - PROCESSO URBANÍSTICO NUMERO 239/18 -



TITULAR DO PROCESSO: ARMANDO MAIA LOPES-CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO

AO DOMÍNIO PUBLICO MUNICIPAL, do seguinte teor: "No âmbito do processo

urbanístico suprarreferido, foi proposta a cedência gratuita de uma parcela de

terreno, com a área total de 528 m2, ao longo de toda a frente poente do terreno,

sendo 268m2 para arruamento, 242m2 para passeio e 72m2 para estacionamento, na

freguesia de Arvore, devidamente identificada na planta constante do referido

processo a folhas setenta e dois, já integrada de facto no domínio público municipal,

que carece da devida formalização. Ora, para aceitar doações ao Município ainda que

para o seu domínio público, tem competência própria, indelegável, a Câmara

Municipal, nos termos do previsto na alínea j) do número um do artigo trigésimo

terceiro do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei número

75/2013, de 12/9, pelo que se propõe que o órgão executivo municipal delibere

aceitar a doação da parcela de terreno supra indicada ao domínio público

municipal." Á Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação da

parcela de terreno em causa ao domínio público municipal, nos termos propostos. —

-—ONZE. TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS GERAIS - ANO LETIVO 2019/2020

-a) Informação/Proposta do Diretor de Departamento de Administração

Geral e Financeira Doutor Nuno Castro relativa a TRANSPORTES ESCOLARES

CIRCUITOS GERAIS - ANO LETIVO 2019/2020, do seguinte teor: "Por Deliberação do

Executivo Municipal de 01/08/2019, foi autorizada a abertura de procedimento de

Ajuste Direto fundado em critérios materiais, nos termos da subalínea iii) da alínea

e) do número um do artigo vigésimo quarto e artigo vigésimo sétimo - A do Código

dos Contratos Públicos, com convite a todos os operadores de serviço público de

transporte de passageiros, que operam na área do Município de Vila do Conde,

mediante autorização provisória concedida pela AMP (Área Metropolitana do Porto),

enquanto Autoridade de Transportes Urbanos na Área Metropolitana do Porto,

incluindo a área do Município de Vila do Conde, mediante delegação de competências

do Município na AMP, ao abrigo da Lei número 52/2015 de 09/06, para eventual

adjudicação e contratualização dos circuitos gerais/regulares de transportes

escolares dos alunos dos Ensino Básico e Secundário, na área do Município de Vila do

Conde, para o ano letivo 2019/2020, em conformidade com o Plano de Transportes

Escolares para o ano letivo de 2019/2020 aprovado pelo Executivo Municipal em
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reunião de 17/06/2019. O prazo de execução do contrato é de setembro/2019 a

novembro/2019, inclusive, atenta a validade das autorizações provisórias concedidas

aos operadores de serviço público de transporte de passageiros, que operam na área

do Município de Vila do Conde. Foram convidadas a apresentar proposta todas as

empresas operadoras do serviço público de transporte de passageiros, com

autorização, concedida pela AMP na área do Município de Vila do Conde:

UM) OVNITUR, VIAGENS E TURISMO, LIMITADA; DOIS) ARRIVA PORTUGAL,

TRANSPORTES, LIMITADA; TRÊS) AUTO VIAÇÃO DO MINHO, LIMITADA; QUATRO)

TRANSDEV NORTE, SOCIEDADE ANÓNIMA; CINCO) LITORAL NORTE, LIMITADA;

SEIS)MINHO BUS, TRANSPORTES DO MINHO. Apenas apresentaram proposta a «ARRIVA,

LIMITADA» e a «OVNITUR, LIMITADA»: ÁRRIVA, LIMITADA - 218.809,77 € + IVÁ

(duzentos e dezoito mil oitocentos e nove euros e setenta e sete cêntimos mais

imposto sobre o valor acrescentado); OVNITUR, LIMITADA - 17.000,76 € + IVÁ

(dezassete mil euros e setenta e seis céntimos mais imposto sobre o valor

acrescentado) = 235.810,53 € + IVA (duzentos e trinta e cinco mil oitocentos e dez

euros e cinquenta e três cêntímos mais imposto sobre o valor acrescentado). O

serviço de transportes escolares, nos circuitos gerais/regulares, a prestar pelas

operadoras de Serviço Público de Transporte de Passageiros, não é concorrencial,

tendo natureza complementar, não havendo por isso lugar a Direito de Audiência

Prévia. De acordo com o relatório de análise de propostas da técnica superior,

Doutora Jacinta Costa, Chefe de Divisão Municipal, ambas as propostas reúnem

condições de admissibilidade, podendo ser aceites. A despesa em causa tem

adequado cabimento orçamental, e existem fundos disponíveis para o efeito. Em

conformidade, propõe-se que o Executivo Municipal, delibere, no uso de competência

própria: Um) Aprovar a adjudicação do serviço de transportes escolares em

referência, no que se refere aos circuitos gerais/regulares, às duas operadoras

referidas, pêlos valores máximos indicados nas propostas apresentadas, assumindo os

respetivos compromissos financeiros. Dois) Aprovar as minutas dos contratos a

celebrar, que se anexam, de acordo com o disposto no número um do artigo

nonagésimo oitavo do Código dos Contratos Públicos. Três) Para desempenhar as

funções de Gestor do Contrato, nos termos do artigo 290-A do CCP, nomear a Doutora

Jacinta Costa, Chefe de Divisão de Educação." Á Câmara Municipal deliberou, por



maioria, adjudicar o serviço de transportes escolares em referência para os circuitos

gerais/regulares, às firmas Arriva Portugal, Limitada e Ovnitur, Limitada, aprovar as

minutas dos contratos a celebrar, designar como gestor do contrato a Doutora

Jacinta Costa e assumir os respetivos compromissos financeiros, nos termos

propostos, com a abstenção do Vereador Engenheiro Constantíno Silva.

-—DOZE. FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS

ALUNOS DO 1° CICLO DO ENSINO BÁSICO E DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PARA O

ANO LETIVO 2019/2020 - ADJUDICAÇÃO

-a) Informação/Proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral

e Financeira Doutor Nuno Castro relativa a FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE

REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1° CICLO DO ENSINO BÁSICO E DA EDUCAÇÃO

PRÉ-ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2019/2020 - ADJUDICAÇÃO, do seguinte teor: "Por

Deliberação da Câmara Municipal, de 06/06/2019, foi autorizada a abertura do

procedimento de Concurso Público internacional para eventual adjudicação e

contratualização do fornecimento suprarreferido, cujo anúncio foi publicado no

Diário da República número, segunda série, de 19/06/2019 e no JOUE, 2019/S 119-

291192, de 24/06/2019. Foi fixado o preço base de 1.000.000,00 € + IVÁ (um milhão

de euros mais imposto sobre o valor acrescentado), tendo sido igualmente fixado o

preço anormalmente baixo, considerando-se como tal o preço inferior a 949.320,00 €

+ IVÁ (novecentos e quarenta e nove mil trezentos e vinte euros mais imposto sobre o

valor acrescentado). O prazo de execução previsto para o fornecimento de refeições

em causa é de 01/09/2019 a 31/07/2020. O critério de adjudicação adotado foi o da

proposta economicamente mais vantajosa, avaliando-se apenas o «preço», enquanto

único aspeto da execução do contrato a celebrar, nos termos da alínea b) do número

um do artigo septuagésimo quarto do Código dos Contratos Públicos. Foram

apresentadas propostas por parte de três concorrentes: - EUREST (PORTUGAL) -

1.464.414,00 € + IVA (um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e

catorze euros mais imposto sobre o valor acrescentado); - UNISELF, SOCIEDADE

ANÓNIMA - 944.046,00 € + IVA (novecentos e quarenta e quatro mil e quarenta e seis

euros mais imposto sobre o valor acrescentado); - GERTAL, SOCIEDADE ANÓNIMA -

949.320,00 € + IVA (novecentos e quarenta e nove mil trezentos e vinte euros mais

imposto sobre o valor acrescentado). Em sede de análise de propostas, revelando-se
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anormalmente baixo o preço proposto pelo concorrente UNISELF, SOCIEDADE

ANÓNIMA, o júri entendeu ser o mesmo aceitável, em face da fundamentação que

consta da proposta. Contudo, conforme permite o artigo septuagésimo segundo do

CCP - Código dos Contratos Públicos, o júri solicitou ao concorrente UNISELF,

SOCIEDADE ANÓNIMA, esclarecimentos acerca da Nota Justificativa de Preço que

integra a proposta. Atento os esclarecimentos prestados, o júri propôs a exclusão da

proposta, por entender que a mesma não cumpre os requisitos exigidos pelo Caderno

de Encargos, com fundamento na alínea b) do número dois do artigo septuagésimo do

CCP e na alínea n) do número dois do artigo centésimo quadragésimo sexto, bem

como na alínea b) do número um do artigo décimo quarto do Programa de Concurso.

O júri propôs também a exclusão da proposta apresentada pelo concorrente EUREST

(PORTUGAL) considerando que o valor proposto excede o preço base, com

fundamento na alínea d) do número dois do artigo septuagésimo e na alínea o) do

número dois do artigo centésimo quadragésimo sexto, ambos do Código dos Contratos

Públicos e na alínea f) do número um do artigo décimo quarto do Programa de

Concurso. Mais propôs a admissão da proposta apresentada pelo concorrente GERTÁL,

SOCIEDADE ANÓNIMA, por não se verificarem quaisquer motivos de exclusão,

conforme o número dois do artigo septuagésimo e número dois do artigo centésimo

quadragésimo sexto do Código dos Contratos Públicos e artigo décimo quarto do

Programa de Concurso. Notificados para se pronunciarem ao abrigo do direito de

audiência prévia, o concorrente UNISELF, SOCIEDADE ANÓNIMA, apresentou

reclamação do teor do Relatório Preliminar, solicitando a sua readmissão. Atentos os

motivos invocados, o júri entendeu não poder acolher os argumentos invocados pela

reclamante. Neste período, não se registaram quaisquer outras

reclamações/observações por parte dos concorrentes, pelo que o Júri procedeu à

elaboração do Relatório Final, mantendo o teor do Relatório Preliminar e propondo a

adjudicação do fornecimento em referenda à firma GERTAL, SOCIEDADE ANÓNIMA,

pelo valor global de 949.320,00 € + IVA (novecentos e quarenta e nove mil trezentos

e vinte euros mais imposto sobre o valor acrescentado). A assunção do objeto da

despesa implica a assunção de compromissos financeiros, a efetuar em conformidade

com o disposto na LPCA - Lei número 8/2012, de 21/2, a qual está em vigor, sendo

regulamentada pelo Decreto-Lei número 127/2012, de 21/6. O cálculo dos fundos



disponíveis revela que os mesmos são positivos, permitindo a assunção do respetivo

compromisso financeiro. A repartição plurianual de encargos e a assunção de

compromissos plurianuais foi aprovada por Deliberação da Assembleia Municipal de

30/04/2019. Em conformidade, propõe-se que o Executivo Municipal, delibere, no

uso de competência própria: Um) Aprovar a exclusão das propostas dos concorrentes

EUREST (PORTUGAL) e UNISELF, SOCIEDADE ANÓNIMA, conforme proposta do júri do

procedimento, constante do Relatório Final; Dois) Aprovar a adjudicação do

fornecimento em referência ao concorrente GERTAL - Companhia Geral de

Restaurantes e Alimentação, Sociedade Anónima, pelo valor global de 949.320,00 € +

IVÁ (novecentos e quarenta e nove mil trezentos e vinte euros mais imposto sobre o

valor acrescentado), por ser a proposta economicamente mais vantajosa, de acordo

com o Relatório Final, e assumir o respetivo compromisso financeiro. Trés)Atento a

valor da adjudicação, aprovar a assunção de compromissos financeiros, com a

seguinte repartição plurianual de encargos: 2019 - 51.248,40 € + IVA (13%)

(cinquenta e um mil duzentos e quarenta e oito euros e quarenta cêntimos mais

imposto sobre o valor acrescentado) (treze por cento); 2020 - 598.071,60 € + IVA

(13%) (quinhentos e noventa e oito mil setenta e um euros e sessenta cêntimos mais

imposto sobre o valor acrescentado) (treze por cento) ; Total - 949.320,00 € + IVÁ

(13%) (novecentos e quarenta e nove mil trezentos e vinte euros mais imposto sobre

o valor acrescentado) (treze por cento); Quatro) Aprovar a minuta do contrato a

celebrar, que se anexa, de acordo com o disposto no número um do artigo

nonagésimo oitavo do Código dos Contratos Públicos. Cinco) Para desempenhar as

funções de Gestor do Contrato, nos termos do artigo 290-A do CCP " Código dos

Contratos Públicos, nomear a Doutora Jadnta Costa, Chefe de Divisão Municipal.

Todavia, porque se trata de uma decisão muito urgente, dada a previsão de abertura

do ano letivo para 2019/2020, pode o proposto, ser aprovado por despacho da

Senhora Presidente da Câmara, nos termos do disposto no número três do artigo

trigésimo quinto do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei número

75/2013 de 12/09." Despacho da Senhora Presidente da Câmara do seguinte teor:

"Concordo. À reunião para ratificação." A Câmara Municipal deliberou por maioria,

ratificar o despacho da Senhora Presidente, com a abstenção do Vereador Engenheiro

Constantino Silva.
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-—TREZE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTR1CA E GÁS NATURAL ÀS INSTALAÇÕES

MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2020 - AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE

COMPROMISSOS FINANCEIROS PARÁ O ANO DE 2020

-a) Informação/Proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral

e Financeira Doutor Nuno Castro relativa a FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E

GÁS NATURAL ÀS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2020 - AUTORIZAÇÃO

PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS PÁRA O ANO DE 2020, do seguinte

teor: "De acordo com informação técnica da Engenheira Madalena Camões, torna-se

necessário proceder à abertura do Procedimento de Contratação Pública exigido e

necessário para o fornecimento de eletriddade e gás natural para a totalidade das

instalações do Município de Vila do Conde, para o ano de 2020. O custo estimado,

para 746 (setecentas e quarenta e seis) instalações, incluindo iluminação pública, é

de 2.750.000,00€ + IVÁ (dois milhões setecentos e cinquenta mil euros mais imposto

sobre o valor acrescentado) para energia elétrica, e 230.000,006 + IVA (duzentos e

trinta mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado), para gás natural. Os

valores estimados contemplam as tarifas de acesso às redes referentes ao ano de

2019, bem como os valores médios dos preços dos kWh das propostas avaliadas no

ano anterior. Todavia, esta estimativa é sempre indicativa, uma vez que o valor real

será sempre em função dos valores da energia praticados no mercado à data da

abertura do Procedimento Concursal, dos valores de acesso às redes definidos pela

entidade reguladora para o ano de 2020 (valores que não vão a concurso, mas afetam

o valor do contrato e só serão conhecidos no final do presente ano), bem como dos

consumos reais das instalações. A previsão do aumento da despesa com a energia

para o ano de 2020 deve-se à entrada em funcionamento de novas instalações, de

entre as quais se salienta a Piscina Municipal de Vila do Conde, que é um grande

consumidor e afetará os encargos com energia, de forma significativa. Ora,

independentemente da abertura do Procedimento Concursal, está em causa a

assunção de compromissos financeiros orçamentais para o exercício económico de

2020, sem que o orçamento municipal para 2020 esteja ainda aprovado e em

execução, com a eventual adjudicação do fornecimento. Em conformidade, sugere-se

que o Executivo Municipal solicite à Assembleia Municipal, autorização para assumir

os compromissos financeiros até ao valor de 2.750.000,00€ + IVA (dois milhões



setecentos e cinquenta mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado), com a

eventual contratualização do fornecimento de energia para as 746 instalações

municipais, incluindo iluminação pública, e até 230.000,00€ + IVA (duzentos e

trinta mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado), com a eventual

contratualização do fornecimento de gás natural às instalações municipais, para o

ano de 2020, nos termos do disposto na alínea c) do artigo sexto da Lei número

8/2012 de 21/02 (LCPA) com redação dada pela Lei número 22/2015 de 17/03." A

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta e solicitar

à Assembleia Municipal autorização para a assunção dos compromissos financeiros

para o ano de 2020, nos termos propostos.

-—CATORZE. 3.a REVISÃO AO PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

-a) Informação/Proposta do Diretor de Departamento de Administração

Geral e Financeira Doutor Nuno Castro relativa à 3.a Revisão ao PPI - Plano Plurianual

de Investimentos, do seguinte teor: "A necessidade de ajustamentos ao PP) " Plano

Plurianual de Investimentos, relativamente a diversos projetos com encargos em anos

futuros, em 2020 e 2021, determina obrigatoriamente a aprovação de uma 3.a

Revisão ao mesmo, no que se refere aos seguintes projetos de empreitadas de obras

públicas:

Um - Requalifícação e Ampliação da Escola Número 1 de Vila do Conde;

Dois - Construção do Centro Comunitário das Caxinas em Vila do Conde;

Três - Construção de Ponte Pedonal sobre o Rio Ave;

Quatro - RequaUfícação do Ringue em Vila Chã;

Cinco - Requalifícação do Núcleo Antigo de Vila do Conde e Azurara - Rua Doutor

Américo Silva;

Seis - Requalificação do Largo de Santa Apolónia em Malta - ARU de Malta;

Sete- Requalifícação do Largo da Feira em Mosteiro, ÁRU de Mosteiro;'

Oito - Reabilitação do Espaço da Peixaria no Mercado Municipal de Vila do Conde.'

Também se propõe a inscrição no PPI - Plano Plurianual de Investimentos, de um

novo projeto de empreitada de obra pública, com encargos plurianuais em 2019 e

2020:-

- 2019/1/1 - Requalificação do Ringue de Canidelo.

A presente proposta de Revisão ao PPI - Plano Plurianual de Investimentos, só tem
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impacto ao nível de encargos em anos futuros, não implicando qualquer aumento do

valor do orçamento municipal em vigor, sendo a quota parte de encargos a assumir

em 2019 com o projeto 2019/1/1, objeto de mera alteração orçamental. Nos termos

do disposto no número dois do artigo 46-B do Regime Financeiro das Autarquias

Locais, aprovado pela Lei número 73/2013 de 3/09, com a redação dada pela Lei

número 51/2018 de 16/8, pode ser legalmente aprovada a 3.a Revisão ao PPI ora

proposta. Para aprovar a 3.a Revisão ao PPI, nos termos propostos, tem competência

própria a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do

disposto na alínea a) do número um do artigo vigésimo quinto do Regime Jurídico das

Autarquias Locais, aprovado pela Lei número 75/2013 de 12/09. Ánexa-se proposta

de 3.a Revisão ao PPL" A Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com a

proposta e solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da 3.a Revisão ao PPI - Plano

Plurianual de Investimentos, nos termos propostos, com a abstenção do Vereador

Engenheiro Constantino Silva.

—QUINZE. EMPREITADAS

-a) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral

e Financeira Doutor Nuno Castro relativa EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÀO DO

NÚCLEO ANTIGO DE VILA DO CONDE E ÁZURÁRÁ - REQUALIFICAÇÂO DÁ RUA DR.

AMÉRICO SILVA, EM AZURARA - REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, do seguinte teor: "Em

sessão ordinária da Assembleia Municipal de Vila do Conde, realizada em 26/06/2019,

foi aprovada a seguinte repartição plurianual de encargos, relativamente à eventual

execução física e financeira da empreitada de obra pública suprarrefehda:

2019 - 86.567,00 € C/ IVÁ (6%) - dois meses (oitenta e seis mil quinhentos e

sessenta e sete euros com imposto sobre o valor acrescentado incluído a seis por

cento); 2020 - 432.833,00 € C/ IVA (6%) - dez meses (quatrocentos e trinta e dois

mil oitocentos e trinta e três euros com imposto sobre o valor acrescentado incluído

a seis por cento); TOTAL = 519.400,00 € C/ IVÁ (6%) - doze meses (quinhentos e

dezanove mil e quatrocentos euros com imposto sobre o valor acrescentado incluído

a seis por cento). Mais foi autorizada pela Assembleia Municipal na mesma sessão a

assunção dos respetivos compromissos plurianuais. Todavia, aberto o procedimento

concursal por deliberação da Câmara Municipal de 06/06/2019, constata-se que

empreitada ainda não foi adjudicada, sendo que, após a sua eventual adjudicação,



terá de ser celebrado o respetívo contrato de empreitada, o qual, face ao valor em

causa está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Considerando o prazo

previsível até à obtenção do imprescindível visto prévio ao contrato em causa, e o

inicio de execução das obras, verifíca-se ser de todo desajustado o cabimento

orçamental efetuado por conta do orçamento municipal em vigor, relativo aos

encargos previstos com os 2 (dois) meses de execução física e financeira do contrato.

Em conformidade, entende-se ser de todo conveniente e oportuno, a aprovação de

uma nova reprogramação financeira, com uma nova repartição plurianual de

encargos, sugerindo-se para o efeito:

2019 - 43.284,00 € C/ IVA (6%) (quarenta e três mil duzentos e oitenta e quatro

euros com imposto sobre o valor acrescentado incluído a seis por cento) - um mês;

2020 - 476.616.00 € C/ IVA (6%) (quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e

dezasseis euros com imposto sobre o valor acrescentado incluído) - onze meses;

TOTAL = 519.400,00 € C/ IVA (6%) (quinhentos e dezanove mil e quatrocentos euros

com imposto sobre o valor acrescentado incluído a seis por cento) - doze meses.

Pelo que se sugere ao Executivo Municipal que proponha à Assembleia Municipal a

aprovação da nova repartição plurianual de encargos, nos termos propostos, e

solicite ao órgão deliberativo a autorização para a assunção dos respetivos

compromissos plurianuals, nos termos do disposto na alínea c) do artigo sexto da Lei

número 8/2012 de 21/02 (LCPA), alterada pela Lei número 22/2015 de 17/03." A

Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com a proposta e solicitar à

Assembleia Municipal a aprovação de uma nova repartição plurianual de encargos e

autorização para a assunção dos respetivos compromissos plurianuais para a

empreitada em causa, nos termos propostos, com a abstenção do Vereador

Engenheiro Constantino Silva.

•b) Informação/proposta do Dtretor de Departamento de Administração Geral

e Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREÍTADA DE "CONSTRUÇÃO DO

CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS EM VILA DO CONDE" - REPROGRAMAÇÃO

FINANCEIRA, do seguinte teor: "Em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Vila

do Conde, realizada em 26/02/2019, foi aprovada a seguinte repartição plurianual de

encargos, relativamente à eventual execução física e financeira da empreitada de

obra pública suprarreferida:
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2019 - 800.000,00 € + IVA (6%) - (oitocentos mil euros mais imposto sobre o valor

acrescentado a seis por cento) 4 (quatro) meses; 2020 - 2.400.000,00 € + IVA (6%) -

(dois milhões e quatrocentos mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado a

seis por cento) 12 (doze) meses; 2021 - 1.600.000,00 € + IVA (6%) -(um milhão e

seiscentos mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento) - 8

(oito) meses; TOTAL 4.800.000,00 € + IVÁ (6%) - (quatro milhões e oitocentos mil

euros mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento) - 24 (vinte e quatro)

meses. Mais foi autorizada pela Assembleia Municipal na mesma sessão a assunção

dos respetívos compromissos plurianuais. Todavia, aberto o procedimento concursal

por deliberação da Câmara Municipal de 24/01/2019, constata-se que a empreitada

ainda não foi adjudicada, sendo que, após a sua eventual adjudicação, terá de

ser celebrado o respetívo contrato de empreitada, o qual face ao valor em causa

está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, não podendo o mesmo iniciar

quaisquer efeitos jurídicos antes da concessão do imprescindível visto prévio em

causa, ou seja, não pode iniciar-se a sua execução. Considerando os prazos a

decorrer até à obtenção do imprescindível visto prévio ao contrato em causa, não é

previsível que a sua execução cumpra os prazos inicialmente previstos, sendo de todo

desajustado o cabimento orçamental parcialmente efetuado por conta do orçamento

em vigor, relativo aos encargos previstos com os 4 (quatro) meses de execução física

e financeira inicialmente programados. Em conformidade, entende-se ser de todo

conveniente e oportuno, a aprovação de uma nova reprogramação financeira, com

uma nova repartição plurianual de encargos, sugerindo-se para o efeito:

2019 - 200.000,00 € + IVÁ (6%) - (duzentos mil euros mais imposto sobre o valor

acrescentado a seis por cento) - 1 (um) mês; 2020 - 2.400.000,00 € + IVÁ (6%) -

(dois milhões e quatrocentos mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado a

seis por cento) - 12 (doze) meses; 2021 - 2.200.000,00 € + IVA (6%) - (dois milhões e

duzentos mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento) - (onze)

11 meses; TOTAL 4.800.000,00 € + IVÁ (6%) - (quatro milhões e oitocentos mil euros

mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento) - 24 (vinte e quatro)

meses. Pelo que se sugere ao Executivo Municipal que proponha à Assembleia

Municipal a aprovação da nova repartição plurianual de encargos, nos termos

propostos, e solicite ao órgão deliberativo a autorização para a assunção dos



respetívos compromissos plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do artigo

sexto da Lei número 8/2012 de 21/02 (LCPA), alterada pela Lei número 22/2015 de

17/03." A Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com a proposta e

solicitar à Assembleia Municipal a aprovação de uma nova repartição plurianual de

encargos e autorização para a assunção dos respetívos compromissos plurianuais para

a empreitada em causa, nos termos propostos, com a abstenção do Vereador

Engenheiro Constantino Silva.

-c) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral e

Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÀO E

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA N.° 1 DE VILA DO CONDE" - REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, do

seguinte teor: "Em reunião do Executivo Municipal de 25/10/2018, foi adjudicada a

empreitada suprarreferida pelo valor de 2.288.003,13 euros + IVÁ (6%) (dois milhões

duzentos e oitenta e oito mil três euros e treze cêntímos mais imposto sobre o valor

acrescentado a seis por cento) à empresa "NORCEP, SOCIEDADE ANÓNIMA". O

contrato de empreitada foi celebrado em 19/11/2018, tendo sido visado pelo

Tribunal de Contas em sessão diária do visto de 28/02/2019. O prazo de execução da

obra é de 18 (dezoito) meses, tendo a obra sido consignada em 6/05/2019. Em

reunião do Executivo Municipal de 10/01/2019 foi proposta à Assembleia Municipal

uma repartição plurianual de encargos nos seguintes termos:

2019 - 1.347.379,62 € C/IVA (6%) - (um milhão trezentos e quarenta e sete mil

trezentos e setenta e nove euros e sessenta e dois cêntímos com imposto sobre o

valor acrescentado incluído) - 10 (dez) meses; 2020 - 1.077.903,70 € C/ IVA (6%) -

(um milhão setenta e sete mil novecentos e três euros e setenta cêntímos com

imposto sobre o valor acrescentado incluído a seis por cento) " 8 (oito) meses;

TOTAL - 2.425.283,32 € C/ 1VA (6%) - ( dois milhões quatrocentos e vinte e cinco mil

duzentos e oitenta e três euros e trinta e dois cêntimos com imposto sobre o valor

acrescentado incluído a seis por cento) - 18 (dezoito) meses, tendo a mesma sido

aprovada, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal realizada em

21/01/2019. Em conformidade foram assumidos os respetívos compromissos

financeiros plurianuais subjacentes à execução do contrato. Ora, tendo em conta a

data de consignação dos trabalhos, verifíca-se que a obra tem, no ano em

curso, um prazo de execução parcial de 8 (oito) meses, prevendo-se para o ano de
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2020 o remanescente de execução de 10 (dez) meses. Pelo que se entende como

conveniente e adequado a aprovação de uma reprogramação financeira com a

consequente autorização de assunção de compromissos plurianuais, alterada, nos

termos seguintes:

2019 - 1.077.903,70 € C/ IVA (6%) - (um milhão setenta e sete mil novecentos e três

euros e setenta cêntímos com imposto sobre o valor acrescentado incluído a seis por

cento) - 8 (oito) meses; 2020- 1.347.379,62 € C/IVA (6%) - (um milhão trezentos e

quarenta e sete mil trezentos e setenta e nove euros e sessenta e dois cêntimos com

imposto sobre o valor acrescentado incluído) - 10 (dez) meses; TOTAL 2.425.283,32 €

C/ IVA (6%) - ( dois milhões quatrocentos e vinte e cinco mil duzentos e oitenta e três

euros e trinta e dois cêntimos com imposto sobre o valor acrescentado incluído a seis

por cento) - 18 (dezoito) meses. Consequentemente, sugere-se que o Executivo

Municipal que proponha à Assembleia Municipal a aprovação da alteração da

repartição plurianual de encargos, nos termos referidos, e solicite ao órgão

deliberativo a autorização para a assunção dos compromissos plurianuais decorrentes

da alteração em causa, nos termos do disposto na alínea c) do artigo sexto da Lei

número 8/2012 de 21/02 (LCPA), alterada pela Lei número 22/2015 de 17/03." A

Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com a proposta e solicitar à

Assembleia Municipal a aprovação de uma nova repartição plurianual de encargos e

autorização para a assunção dos respetívos compromissos plurianuais para a

empreitada em causa, nos termos propostos, com a abstenção do Vereador

Engenheiro Constantíno Silva.

-d) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral e

Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE PONTE

PEDONAL SOBRE O RIO AVE" - REPARTIÇÃO PLURIANUAL DE ENCARGOS - ASSUNÇÃO DE

COMPROMISSOS PLURIANUAIS, do seguinte teor: "Pretende a Câmara Municipal de

Vila do Conde, concursar, adjudicar, contratar e executar uma empreitada de obra

pública municipal, de "CONSTRUÇÃO DE PONTE PEDONAL SOBRE O RIO AVE",

estimando-se o preço base em 2.100.000,00€ + IVA (dois milhões e cem mil euros

mais imposto sobre o valor acrescentado). O prazo de execução da obra previsto é de

10 (dez) meses. Prevê-se que a abertura do procedimento concursal ocorra este ano

e que a obra se inicie também ainda este ano, com 1 (um) mês de execução em 2019



e 9 (nove) meses em 2020. Para o efeito sugere-se ao Executivo Municipal que

proponha à Assembleia Municipal a seguinte repartição plurianual de encargos:

2019 - 106.000,00 € C/ IVA (6%) - (cento e seis mil euros mais imposto sobre o valor

acrescentado incluído a seis por cento) - 1 (um) mês; 2020 - 2.126.000,00 € C/ IVÁ

(6%) - ( dois milhões cento e vinte e seis mil euros com imposto sobre o valor

acrescentado incluído a seis por cento) - 9 (nove) meses; TOTAL = 2.232.000,00 € C/

IVA (6%) - (dois milhões duzentos e trinta e dois mil euros com imposto sobre o valor

acrescentado incluído a seis por cento) - 10 (dez) meses. Mais se sugere que o

Executivo Municipal solicite à Assembleia Municipal a autorização para a assunção dos

respetivos compromissos plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do artigo

sexto da Lei número 8/2012 de 21/02 (LCPA), alterada pela Lei número 22/2015 de

17/03." A Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com a proposta e

solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da repartição plurianual de encargos e

autorização para a assunção dos respetivos compromissos plurianuais para a

empreitada em causa, nos termos propostos, com a abstenção do Vereador

Engenheiro Constantino Silva.

-e) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral e

Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE "REABILITAÇÃO DO ESPAÇO

DA PEIXARIA DO MERCADO MUNICIPAL DE VILA DO CONDE" - REPARTIÇÃO PLURIANUÁL

DE ENCARGOS - ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUÁIS, do seguinte teor:

"Pretende a Câmara Municipal de Vila do Conde, concursar, adjudicar, contratar e

executar uma empreitada de obra pública municipal, de "REABILITAÇÃO DO ESPAÇO

DÁ PEIXARIA DO MERCADO MUNICIPAL DE VILA DO CONDE", estímando-se o preço base

em 125.000,00 euros + IVÁ (cento e vinte e cinco mil euros mais imposto sobre o

valor acrescentado). O prazo de execução da obra previsto é de 7 (sete) meses.

Prevê-se que a abertura do procedimento concursal ocorra este ano e que a obra se

inicie também ainda este ano, com 2 (dois) meses de execução em 2019 e 5 (cinco)

meses em 2020. Para o efeito sugere-se ao Executivo Municipal que proponha à

Assembleia Municipal a seguinte repartição plurianual de encargos:

2019 - 37.858,00 € C/ IVA (6%) - (trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e oito

euros com imposto sobre o valor acrescentado incluído) - 2 (dois) meses; 2020 -

94.642,00 € C/ iVA (6%) - (noventa e quatro mil seiscentos e quarenta e dois euros
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com imposto sobre o valor acrescentado incluído) - 5 (cinco) meses; TOTAL =

132.500,00 € C/ IVA (6%) - (cento e trinta e dois mil e quinhentos euros com imposto

sobre o valor acrescentado a seis por cento) - 7 (sete) meses. Mais se sugere que o

Executivo Municipal solicite à Assembleia Municipal a autorização para a assunção dos

respetivos compromissos plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do artigo

sexto da Lei número 8/2012 de 21/02 (LCPA), alterada pela Lei número 22/2015 de

17/03." A Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com a proposta e

solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da repartição plurianual de encargos e

autorização para a assunção dos respetivos compromissos plurianuais para a

empreitada em causa, nos termos propostos, com a abstenção do Vereador

Engenheiro Constantino Silva.

-f) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral e

Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE "REQUALIFICÁÇÃO

URBANÍSTICA DÁ RUA DE CIMA - ÁRVORE" - REPARTIÇÃO PLURIÁNUÁL DE ENCARGOS "

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIÀNUÁIS, do seguinte teor: "Pretende a Câmara

Municipal de Vila do Conde, concursar, adjudicar, contratar e executar uma

empreitada de obra pública municipal, de "REQUALIFICAÇÀO URBANÍSTICA DÁ RUA DE

CIMA - ARVORE", estimando-se o preço base em 149.600,00€ + IVÁ (cento e quarenta

e nove mil e seiscentos euros mais imposto sobre o valor acrescentado). O prazo de

execução da obra previsto é de 6 meses. Prevê-se que a abertura do procedimento

concursal ocorra este ano e que a obra se inicie também ainda este ano, com 2 (dois)

meses de execução em 2019 e 4 (quatro) meses em 2020. Para o efeito sugere-se ao

Executivo Municipal que proponha à Assembleia Municipal a seguinte repartição

plurianual de encargos:

2019 - 52.859,00 € + IVA (6%) - (cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e nove

euros mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento) - 2 (dois) meses;

2020 - 96.741,00 € + IVÁ (6%) - (noventa e seis mil setecentos e quarenta e um

euros mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento) - 4 (quatro) meses;

TOTAL = 149.600,00 € + IVA (6%) - (cento e quarenta e nove mil e seiscentos euros

mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento) - 6 (seis) meses. Mais se

sugere que o Executivo Municipal solicite à Assembleia Municipal a autorização para a

assunção dos respetívos compromissos plurianuais, nos termos do disposto na alínea



c) do artigo sexto da Lei número 8/2012 de 21/02 (LCPA), alterada pela Lei número

22/2015 de 17/03." A Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com a

proposta e solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da repartição plurianual de

encargos e autorização para a assunção dos respetívos compromissos plurianuais para

a empreitada em causa, nos termos propostos, com a abstenção do Vereador

Engenheiro Constantino Silva.

-g) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral e

Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE "REQUALIFÍCAÇÁO DO

RINGUE DE CANIDELO" - REPARTIÇÃO PLURIANUAL DE ENCARGOS - ASSUNÇÃO DE

COMPROMISSOS PLURIANUAIS, do seguinte teor: "Pretende a Câmara Municipal de

Vila do Conde, concursar, adjudicar, contratar e executar uma empreitada de obra

pública municipal, de "REQUALIFICÁÇÀO DO RINGUE DE CANIDELO", estimando-se o

preço base em 450.000,00€ + IVA (quatrocentos e cinquenta mil euros mais imposto

sobre o valor acrescentado). O prazo de execução da obra previsto é de 18 (dezoito)

meses. Prevê-se que a abertura do procedimento concursal ocorra este ano e que a

obra se inicie também ainda este ano, com 1 (um) mês de execução em 2019, 12

(doze) meses em 2020 e 5 (cinco) meses em 2021. Para o efeito sugere-se ao

Executivo Municipal que proponha à Assembleia Municipal a seguinte repartição

plurianual de encargos:

2019 - 25.000,00 € + IVA (6%) - (vinte e cinco mil euros mais imposto sobre o valor

acrescentado a seis por cento) - 1 (um) mês; 2020 - 300.000,00 € + IVA (6%) -

(trezentos mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento) - 12

(doze) meses; 2021 - 125.000,00 € + IVA (6%) - (cento e vinte e cinco mil euros mais

imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento) - 5 (cinco) meses; TOTAL =

450.000,00 € + IVÀ (6%) - (quatrocentos e cinquenta mil euros mais imposto sobre o

valor acrescentado a seis por cento) - 18 (dezoito) meses. Mais se sugere que o

Executivo Municipal solicite à Assembleia Municipal a autorização para a assunção dos

respetívos compromissos plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do artigo

sexto da Lei número 8/2012 de 21/02 (LCPA), alterada pela Lei número 22/2015 de

17/03." A Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com a proposta e

solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da repartição plurianual de encargos

e autorização para a assunção dos respetívos compromissos plurianuals para a
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empreitada em causa, nos termos propostos, com a abstenção do Vereador

Engenheiro Constantino Silva.

•h) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral e

Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE "REQ.UALIFICAÇÀO DO

RINGUE DE VILA CHÃ" - REPARTIÇÃO PLURIANUAL DE ENCARGOS - ASSUNÇÃO DE

COMPROMISSOS PLURIANUÁIS, do seguinte teor: "Pretende a Câmara Municipal de

Vila do Conde, concursar, adjudicar, contratar e executar uma empreitada de obra

pública municipal, de "REQUALIFICÁÇÂO DO RINGUE DE VILA CHÃ", estímando-se o

preço base em 145.000,00€ + [VÁ (cento e quarenta e cinco mil euros mais imposto

sobre o valor acrescentado). O prazo de execução da obra previsto é de 6 (seis)

meses. Prevê-se que a abertura do procedimento concursal ocorra este ano e que a

obra se inicie também ainda este ano, com 2 (dois) meses de execução em 2019 e 4

(quatro) meses em 2020. Para o efeito sugere-se ao Executivo Municipal que

proponha à Assembleia Municipal a seguinte repartição plurianual de encargos:

2019 - 48.000,00 € + IVA (6%) - (quarenta e oito mil euros mais imposto sobre o valor

acrescentado a seis por cento) - 2 (dois) meses; 2020 - 97.000,00 € + IVA (6%) -

(noventa e sete mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento) -

4 (quatro) meses; TOTAL = 145.000,00 € + IVÁ (6%) - (cento e quarenta e dnco mil

euros mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento) - 6 (seis) meses.

Mais se sugere que o Executivo Municipal solicite à Assembleia Municipal a

autorização para a assunção dos respetivos compromissos plurianuais, nos termos do

disposto na alínea c) do artigo sexto da Lei número 8/2012 de 21/02 (LCPA), alterada

pela Lei número 22/2015 de 17/03." Á Câmara Municipal deliberou, por maioria,

concordar com a proposta e solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da

repartição plurianual de encargos e autorização para a assunção dos respetivos

compromissos plurianuais para a empreitada em causa, nos termos propostos, com a

abstenção do Vereador Engenheiro Constantíno Silva.

-i) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral

e Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE "REQUALIFICACÀO DO

LARGO DE SANTA APOLÕNIA EM MALTA" - ARU DE MALTA - REPARTIÇÃO PLURIANUAL

DE ENCARGOS - ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIÁNUAIS-, do seguinte teor:

"Pretende a Câmara Municipal de Vila do Conde, concursar, adjudicar, contratar e



executar uma empreitada de obra pública municipal, de "REQUÁLIFICAÇAO DO

LARGO DE SANTA APOLÕNiA EM MALTA", estimando-se o preço base em 650.000,00€

+ IVA (seiscentos e cinquenta mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado). O

prazo de execução da obra previsto é de 12 (doze) meses. Prevê-se que a abertura do

procedimento concursal ocorra este ano e que a obra se inicie também ainda este

ano, com 1 (um) mês de execução em 2019 e 11 (onze) meses em 2020. Para o efeito

sugere-se ao Executivo Municipal que proponha à Assembleia Municipal a seguinte

repartição plurianual de encargos:

2019 - 54.100,00 € + IVA (6%) - (cinquenta e quatro mil e cem euros mais imposto

sobre o valor acrescentado a seis por cento) - 1 (um) mês; 2020 - 595.900,00 € + IVA

(6%) - (quinhentos e noventa e cinco mil e novecentos euros mais imposto sobre o

valor acrescentado a seis por cento) - 11 (onze) meses; TOTAL = 650.000,00 € +

1VA (6%) - (seiscentos e cinquenta mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado

a seis por cento) - 12 (doze) meses. Mais se sugere que o Executivo Municipal solicite

à Assembleia Municipal a autorização para a assunção dos respetivos compromissos

plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do artigo sexto da Lei número

8/2012 de 21/02 (LCPÁ), alterada pela Lei número 22/2015 de 17/03." A Câmara

Municipal deliberou, por maioria, concordar com a proposta e solicitar à Assembleia

Municipal a aprovação da repartição plurianual de encargos e autorização para a

assunção dos respetivos compromissos plurianuais para a empreitada em causa, nos

termos propostos, com a abstenção do Vereador Engenheiro Constantino Silva.

-j) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral e

Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇAO DO

LARGO DA FEIRA EM MOSTEIRO" - ARU DE MOSTEIRO - REPARTIÇÃO PLURIANUAL DE

ENCARGOS - ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUÁIS-, do seguinte teor:

"Pretende a Câmara Municipal de Vila do Conde, concursar, adjudicar, contratar e

executar uma empreitada de obra pública municipal, de "REQUALIFICAÇAO DO

LARGO DA FEIRA EM MOSTEIRO", estímando-se o preço base em 600.000,00€ + IVA

(seiscentos mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado). O prazo de execução

da obra previsto é de 12 (doze) meses. Prevê-se que a abertura do procedimento

concursal ocorra este ano e que a obra se inicie também ainda este ano, com 1 (um)

mês de execução em 2019 e 11 (onze) meses em 2020. Para o efeito sugere-se ao
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Executivo Municipal que proponha à Assembleia Municipal a seguinte repartição

plurianual de encargos:

2019 - 50.000,00 € + IVA (6%) - (cinquenta mil euros mais imposto sobre o valor

acrescentado a seis por cento) - 1 (um) mês; 2020 - 550.000,00 € + IVA (6%) -

(quinhentos e cinquenta mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por

cento)- 11 (onze) meses; TOTAL = 600.000,00 € + IVA (6%) - (seiscentos mil euros

mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento) - 12 (doze) meses. Mais se

sugere que o Executivo Municipal solicite à Assembleia Municipal a autorização para a

assunção dos respetívos compromissos plurianuais, nos termos do disposto na alínea

c) do artigo sexto da Lei número 8/2012 de 21/02 (LCPA), alterada pela Lei número

22/2015 de 17/03." A Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com a

proposta e solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da repartição plurianual de

encargos e autorização para a assunção dos respetivos compromissos plurianuais para

a empreitada em causa, nos termos propostos, com a abstenção do Vereador

Engenheiro Constantino Silva.

-k) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral e

Financeira Doutor Nuno Castro relativa a EMPREITADA DE "PAVIMENTAÇÃO E MURO

DE SUPORTE NA RUA GONÇÁLO MENDES DA MÁIÁ, REQUALIFICAÇÂO DO LARGO DE

PARADA, ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PINTOR JÚLIO RAMOS, REFORMULAÇÃO DO

PAVIMENTO EM BETUMINOSO NA TRAVESSA DA AGRA E URBANIZAÇÃO DE SÃO LÁZARO,

NA FREGUESIA DE GUILHABREU" - REPARTIÇÃO PLURIANUAL DE ENCARGOS -

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, do seguinte teor: "Pretende a Câmara

Municipal de Vila do Conde, concursar, adjudicar, contratar e executar uma

empreitada de obra pública municipal, de "PAVIMENTAÇÃO E MURO DE SUPORTE NA

RUA GONÇÁLO MENDES DÁ MAIÁ, REQ.UALIFICÁÇÂO DO LARGO DE PARADA, ÁGUAS

PLUVIAIS NA RUA PINTOR JÜLIO RAMOS, REFORMULAÇÃO DO PAVIMENTO EM

BETUMINOSO NA TRAVESSA DA AGRA E URBANIZAÇÃO DE SÁO LÁZARO, NA FREGUESIA

DE GLHLHABREU", estimando-se o preço base em 110.000,00€ + IVÁ (cento e dez mil

euros mais imposto sobre o valor acrescentado). O prazo de execução da obra

previsto é de 90 (noventa) dias. Prevê-se que a abertura do procedimento concursal

ocorra este ano e que a obra se inicie também ainda este ano. Para o efeito sugere-

se ao Executivo Municipal que proponha à Assembleia Municipal a seguinte repartição



plurianual de encargos:

2019 " 30.000,00 € + IVA (6%) (trinta mil euros mais imposto sobre o valor

acrescentado a seis por cento); 2020 - 80.000,00 € + IVA (6%) (oitenta mU euros mais

imposto sobre o valor acrescentado a seis por cento); TOTAL = 110.000,00 € + IVA

(6%) (cento e dez mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado a seis por

cento). Mais se sugere que o Executivo Municipal solicite à Assembleia Municipal a

autorização para a assunção dos respetívos compromissos plurianuais, nos termos do

disposto na alínea c) do artigo sexto da Lei número 8/2012 de 21/02 (LCPA), alterada

pela Lei número 22/2015 de 17/03." A Câmara Municipal deliberou, por maioria,

concordar com a proposta e solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da

repartição plurianual de encargos e autorização para a assunção dos respetivos

compromissos plurianuais para a empreitada em causa, nos termos propostos, com a

abstenção do Vereador Engenheiro Constantino Silva.

—DEZASSEIS. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS PISCINAS

MUNICIPAIS DE VILA DO CONDE - REPARTIÇÃO PLURIANUAL DE ENCARGOS -

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

•a) Informação/proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral

e Financeira Doutor Nuno Castro relativa a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

URBANA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA DO CONDE - REPARTIÇÃO PLUR1ANUAL DE

ENCARGOS - ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, do seguinte teor: "De

acordo com a informação anexa do Senhor Vereador Doutor Pedro Gomes, é proposta

a contratualização de uma prestação de serviços de limpeza das Piscinas Municipais

de Vila do Conde, a partir do mês de outubro de 2019, pelo prazo de 12 (doze)

meses, prevendo-se um encargo financeiro mensal de 12.000,00€ + IVA (doze mil

euros mais imposto sobre o valor acrescentado). Ora, a contratualização da

prestação de semços em causa, implica uma repartição plurianual de encargos,

sugerindo-se para o efeito:

2019 - 40.000,00 € + IVA (quarenta mil euros mais imposto sobre o valor

acrescentado); 2020 - 104.000,00 € + IVA (cento e quatro mil euros mais imposto

sobre o valor acrescentado); TOTAL = 144.000,00 € + IVA (cento e quarenta e quatro

mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado). Consequentemente, sugere-se

que o Executivo Municipal proponha à Assembleia Municipal a aprovação da
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repartição plurianual de encargos, nos termos atrás referidos, e solicite ao mesmo

órgão deliberativo autorização para a assunção dos respetivos compromissos

plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do artigo sexto da Lei número 8/2012

de 21/02 (LCPÁ), alterada pela Lei número 22/2015 de 17/03." A Câmara Municipal

deliberou, por maioria, concordar com a proposta e solicitar à Assembleia Municipal

a aprovação da repartição plurianual de encargos e autorização para a assunção dos

respetivos compromissos plurianuais para a aquisição de semços em causa, nos

termos propostos, com a abstenção do Vereador Engenheiro Constantíno Silva.

—DEZÁSSETE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICO-

PEDAGÓGICA, MONITORIZAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA,

FISIOTERAPIA, DESPORTO SÈNIOR E FÓRUM SÔCIO-OCUPACIONAL NAS PISCINAS

MUNICIPAIS - POLO DE VILA DO CONDE E POLO DE MINDELO - 2019/2020

-a) Informação/Proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral e

Financeira Doutor Nuno Castro relativa à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO

TÈCNICO-PEDAGOGICA, MONITORIZAÇÁO DE AULAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁST1CA,

FISIOTERAPIA, DESPORTO SËNIOR E FÓRUM SÕCIO-OCUPACIONÁL NAS PISCINAS

MUNICIPAIS - POLO DE VILA DO CONDE E POLO DE MINDELO - 2019/2020, do seguinte

teor: "Um. Em conformidade com a Deliberação da Câmara Municipal, de

01/08/2019, foi autorizado o procedimento de Concurso Público para a eventual

adjudicação e contratualização dos serviços em referência, com a aprovação das

respetívas peças concursais. Dois. Todavia, atento o valor estimado do contrato e o

disposto no número dois do artigo 46-Á do Código dos Contratos Públicos, o

procedimento deverá ser efetuado por lotes, nos seguintes termos: Lote 1 -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÁO TÉCNtCO-PEDAGOGICÁ, MONITORIZAÇÃO

DE AULAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICÁ, FISIOTERAPIA, DESPORTO SÉNIOR E FÓRUM

SÔCIO-OCUPACIONAL NAS PISCINAS MUNICIPAIS - POLO DE VILA DO CONDE, sendo o

preço base de 155.000,00€ + IVÁ (cento e cinquenta e mil euros mais imposto sobre o

valor acrescentado); Lote 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICO-

PEDAGÓGICA, MONITORIZAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICÁ,

FISIOTERAPIA, DESPORTO SÈNIOR E FÓRUM SÓCIO-OCUPÁCIONAL NAS PISCINAS

MUNICIPAIS - POLO DE MINDELO, sendo o preço base de 115.000,00 € + IVÁ (cento e

quinze mil euros mais imposto sobre o valor acrescentado). Três. Em conformidade,



sugere-se que seja alterado o Caderno de Encargos, com a previsão dos Lotes em

causa, bem como a minuta do anúncio. Quatro. Estando em causa a afetação de um

número mínimo e máximo de docentes, diferente para cada um dos pólos, afígura-se

necessário retifícar o critério de adjudicação, no que se refere ao subfactor «Número

de Monitores/Professores de Natação apresentados» do fator «Qualidade», bem como

as fórmulas de cálculo da pontuação final, a prever no Programa de Concurso a

retificar, que se anexa. Cinco. Face ao valor de cada um dos lotes, não é exigível a

prestação de caução, pelo que se propõe a devida retifícação. Seis. Para aprovar a

retificação sugerida do Caderno de Encargos, do Programa de Concurso e da minuta

do anúncio tem competência própria a Câmara Municipal. Todavia, revestindo

caráter urgente, de forma a dar início oportuno à tramitação do procedimento

concursal, a retífícação das peças concursais, pode ser aprovada por Despacho da

Senhora Presidente da Câmara Municipal, com posterior ratificação pelo Órgão

Executivo Municipal, podendo produzir efeitos jurídicos, por não ser possível reunir

extraordinariamente o Executivo Municipal, nos termos do número três do artigo

trigésimo quinto do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei número

75/2013 de 12 de setembro." Despacho da Senhora Presidente da Câmara do seguinte

teor: "Concordo. A reunião para ratificação." A Câmara Municipal deliberou, por

unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Presidente.

-—DEZOITO. GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

PUBLICA (SIP)" - ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO

-a) Informação/Proposta do Diretor de Departamento de Administração Geral

e Financeira Doutor Nuno Castro relativa a GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO

"SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SIP)" - ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO, do seguinte

teor: "De acordo com as peças documentais anexas, o Município de Vila do Conde

pretende promover a contratação de sen/iços de gestão de eficiência energética no

"SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA " (SIP) no concelho de Vila do Conde, nas redes e

equipamentos ainda não abrangidos pelo Contrato de Eficiência e Poupança

Energética em vigor e em execução, ao abrigo do Decreto-Lei número 29/2011 de

28/02. De acordo com o disposto nos artigos décimo primeiro e décimo oitavo do
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Decreto-Lei número 29/2011 de 28/02, o procedimento de formação de contratos de

eficiência energética, é um procedimento inominado, e implica o convite obrigatório

a todas as empresas de serviços energéticas qualificadas a nível nacional. Ás peças do

procedimento são: - o programa de procedimento; - o caderno de encargos. Os

encargos com o investimento associado são de conta do cocontratante, em

conformidade com o previsto no caderno de encargos. O contrato envolve uma

partilha de riscos e uma partilha de benefícios, previstos no caderno de encargos.

Face à partilha de riscos e de benefícios prevista na caderno de encargos, pelo

período mínimo de vigência do contrato do mesmo de 6 (seis) anos e do período

máximo de vigência do mesmo, de 12 (doze) anos, compete à Assembleia Municipal a

aprovação das peças do procedimento, e a autorização para a abertura do

procedimento contratual em causa, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos

análogos ao exigido para a abertura de procedimentos contratuais de concessão de

obras e serviços públicos." A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

concordar com a proposta e solicitar à Assembleia Municipal a autorização para a

abertura do procedimento contratual em causa e a aprovação das peças do

procedimento, nos termos propostos. Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista

apresentaram uma Declaração de Voto que fíca anexa à ata e dela faz parte

integrante.

-Finalmente foi deliberado por unanimidade, aprovar em minuta a ata

da presente reunião nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, para efeitos

imediatos.

•E nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou

encerrada a reunião pelas dezanove horas e cinco minutos, sendo a presente

ata assinada pela Senhora Presidente da Câmara Doutora EUsa Ferraz, e por mim,

Maria da Conceição Pinto Soares Couto, que a lavrei na qualidade de Secretária

do órgão executivo municipal.
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VOTO DE PESAR

No passado dia 22 de agosto/ com 67 anos de idade/ faleceu João José Alvão

Pereira.

Foi um dedicado funcionário municipal e um vilacondense sempre presente

no movimento associativo/ sendo ainda um considerado artista plástico/

com dotes publicamente reconhecidos.

Neste momento de tristeza/ a Presidente da Câmara Municipal/ os

Vereadores eleitos pelo movimento independente Elisa Ferraz-Nós

Avançamos Unidos, e os Vereadores do Partido Socialista/ propõem, em

reunião de Câmara de 28 de agosto de 2019, a aprovação de um Voto de

Pesar pelo falecimento de João José Alvão Pereira/ endereçando ainda as

mais sentidas condolências e total solidariedade aos familiares/ em especial

à esposa Lurdes e aos filhos Catarina e Rui.

28 de agosto de 2019
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VOTO DE LOUVOR

No seguimento da excelência das suas prestações desportivas/ três atletas

vilacondenses asseguraram a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio

2020.

Com efeito/ Ana Catarina Monteiro (natação)/ Messias Baptista (canoagem)

e João Paulo Azevedo (tiro-fosso olímpico)/ mercê dos recentes resultados

obtidos/ integrarão a representação nacional nas Olimpíadas do próximo

ano/ representando Portugal e prestigiando/ ao mesmo tempo/ e ao mais

alto nível, o nome de Vila do Conde.

Perante estes apuramentos de relevância excedonal/ a Presidente da

Câmara Municipal/os Vereadores eleitos pelo movimento Elisa Ferraz-Nós

Avançamos Unidos e os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista propõem

que a Câmara Municipal/ em reunião de 28 de agosto de 2019, aprove um

Voto de Louvor a estes três atletas vilacondenses.

28 de agosto de 2019
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VOTO DE LOUVOR

"Vento Norte, Vento Forte - Um porto para o Mundo 2019// - Voto de

Louvor à Equipa Técnica/ ao corpo de voluntários/ Atares e Associações

participantes

O projeto "Um porto para o Mundo assume um papel cada vez mais

relevante no contexto cultural do Concelho de Vila do Conde. Com a

participação de mais de 400 atores da nossa Comunidade, e o envolvimento

de várias Associações concelhias/ foram apresentados 7 espetáculos com

lotações esgotadas. Os mais de 9 mil espetadores que assistiram aos

mesmo, nesta edição de 2019, são a prova da fórmula de sucesso deste

espetáculo organizado pela Câmara Municipal em parceria com a

Companhia Teatral La Fontana ~ Formas Animadas.

Considerando a relevância deste projeto/ a Presidente da Câmara Municipal

e os Vereadores eleitos pelo movimento Elisa Ferraz - Nós Avançamos

Unidos propõem que a Câmara Municipal/ em reunião de 28 de agosto de

2019, aprove um Voto de Louvor a todos os Colaboradores e Equipa Técnica

da Câmara Municipal/ Voluntários/ Equipa Técnica Externa/ Atares e

Associações, bem como entidade Coprocfutora La Fontana - Formas

Animadas que/ de uma forma determinante/ contribuíram para a realização

deste enorme evento que promove o nome de Vila do Conde no País e no

Mundo.

28 de agosto de 2019
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE 28/08/2019

PONTO 2-ALÍNEA A) -

NOME

Associação Vive Mais Arcos

Comissão Executiva do Espetáculo Um

Porto para o Mundo

FIM A QUE SE DESTINA

Ativídades - Festival Rio este

Ativjdades Culturais-Espetáculo Um

Porto Para o Mundo (reforço)

VALOR

1.500,00 €

35.000,00 €





^ ^
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE 28/08/2019

PONTO 2-ALÍNEA B)-SUBSÍDIOS DE CAPITAL

NOME

Futebol Clube de Malta

Sport Clube de Vilar do Pinheiro

FIM A QUE SE DESTINA

Comparticipaçâo para obras no
campo de futebol

Compartícipaçao para obras no

campo de futebol

VALOR

1.820,00 €

1.650,00 €

CWC/OCJ.Ot
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

PONTO 3) - ALÍNEA A) - LISTA ANEXA

28/08/2019

CONSUMIDOR/AGREGADO FAIVHLIAR

l - AIDA ALEXANDRINA DOS REIS MONTES " RENOVAÇÃO

2 -CRISTINA MARIA MOREIRA RAMOS SILVA PEREIRA

3 - ERNESTO FERREIRA TERROSO

4- FELICIDADE DA SILVA FANGUEIRO - RENOVAÇÃO

5 - FERNANDO SOUSA CRUZ

6 - FILOMENA MARIA MIRANDA SERRA

7 - ISILDA MARIA GONÇALVES CRUZEIRO

8-JOAQUIM SILVA RODRIGUES -RENOVAÇÃO

9 -JOSÉ CARLOS SILVA - RENOVAÇÃO

10-JOSÉ CONCEIÇÃO MONTES - RENOVAÇÃO

11 "JOSÉ MANUEL OLIVEIRA BRANDÃO DE CARVALHO-
RENOVAÇÃO

12-MARIA CELESTINA GOMES FERREÍRA-RENOVAÇÃO

13 - MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS MARQUES - RENOVAÇÃO

14- MARIA ADELAIDE BARBOSA DE 8ESSA

15 - MARÍLIA MARTINS DE OLIVEIRA - RENOVAÇÃO

16 - MARTA BELVINO DA COSTA - RENOVAÇÃO

17-SÉRGIO FERREIRA DA COSTA-RENOVAÇÃO

18 " ROMÃO DA SILVA CARDOSO - RENOVAÇÃO

19 - ROSA MARIA FERREIRA DA COSTA PAULO - RENOVAÇÃO

FREGUESIA/RESIDÊNCIA

VILA DO CONDE

TOUGUINHA

VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

ÁRVORE

VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

ÁRVORE

VI LAR

VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

AZURARA

VALOR

206,07 €

206,07 €

206,07 €

206,07 €

206/07 €

206/07 €

206/07 €

206/07 €

206,07 €

206,07 €

206,07 €

206/07 €

206/07 €

206,07 €

206/07 €

206/07 €

206,07 €

206/07 €

206/07 €





Reunião de Câmara: 28.08.2019

Declarações de voto

7. TRANSFERÊNCIA DE COMPETËNCIAS PARA O MUNICÍPIO NO ÂMBITO SETORIAL DA
SAÚDE, PARA O ANO DE 2019 - DECRETO-LEI N.° 23/2019, DE 30 DE JANEIRO

Na reunião de câmara do passado dia 19 de março, a propósito da transferência de

competências para o município no âmbito da saúde, naquela altura discutindo a

proposta de recursos financeiros a transferir/ dissemos:

"Indiferentes e antecipando a publicação dos diferentes diplomas setoriais que

concretizam a Lei quadro n° 50/2018 de 16 de agosto, que estabelece a transferência

de competências para as autarquias locais, a atual maioria na Câmara Já tornou público

que votará contra qualquer diploma relativo à descentralização para 2019. Uma posição

de principio com a qual discordamos e que traduz uma atitude de Íntransigência

relativamente a um tema importante para o concelho, rejeitando dessa forma a

oportunidade que o momento constitui para uma análise profunda e detalhada que

deveria permitir fundamentar uma posição sobre o que Vila do Conde quer em matéria

de descentralização e que assim fica prejudicado.

Não compreendendo a posição e lamentando-a, iremos votar contra a proposta

apresentada."

Chegados aqui e quando o assunto regressa à reunião de câmara para deliberar sobre a

transferência das competências, repete-se a cena e o comportamento! Isto é sem

qualquer estudo ou trabalho de casa que respalde a posição dos proponentes... nem tão

pouco há uma referência à circunstância dos valores, agora propostos, terem sido

ajustados!

Neste contexto só poderemos manter o sentido de voto, isto é/ contra a proposta

apresentada.

9. RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL

Não reconhecemos o particular interesse público municipal que 3 instalação em causa e

a atividade que ali decorre tem para o concelho, tal qual é sugerido.

Ainda assim, admitimos a vontade e a legitimidade que o proprietário/industrial que ali

desenvolve atividade há 20/30 anos demonstra/ para tentar regularizar a sua situação/

procurando licenciar a instalação e a atividade/ Junto das entidades competentes/ se tal

reunir condições para o efeito, viabilizando o seu funcionamento em condições

ambientais satisfatórias e de acordo com a legislação em vigor, sem o que o

encerramento será uma inevitabilidade.
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Não é indiferente para ninguém os pareceres escritos das juntas de freguesia

(Retorta/Tougues e Árvore) que relevam a importância da instalação no local, dão conta

do bom relacionamento institucional que existe com o industrial e atestam a

inexistência de problemas registados/ resultantes da atividade desenvolvida.

Também achamos que a situação em apreço não poderá constituir um precedente para

eventuais casos futuros, vulgarizando o uso desta figura, excecional, aqui muito mal

sustentado/ Já que não poderá valer o principio de instalar primeiro e legalizar

depois!...

Neste contexto abstemo-nos neste ponto da agenda.

18. GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SIP)"
- ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APROVAÇÃO DAS
PEÇAS DO PROCEDIMENTO

O principio ea implementação de procedimentos tendo em vista a eficiência energética,

neste caso, das Ínfraestruturas de iluminação pública (IP) e a consequente redução da

despesa associada, ou ainda o efeito benéfico que isso tem sobre o ambiente em que

vivemos é saudável, merece a nossa concordância e por isso votamos favoravelmente a

proposta/ que neste caso propõe o recurso a privados para o concretizar, ainda que

outros municípios tenham escolhido outra modalidade (por administração direta),

aproveitando para o efeito o quadro comunitário a decorrer, onde o assunto constitui

uma prioridade (matéria sobre a qual pouco ou nada é dito no processo apresentado,

bem como sobre o impacto/destino que eventuais fundos podem vir a ter para as contas

da concessão que agora se propõe).

Ainda assim é bom lembrar que está a ser lançado procedimento para um eventual

contrato de conceção de serviços/ para a conceção, implementação e gestão da rede

municipal prevista intervencionar de IP/ por um prazo que pode chegar aos 12 anos/

num setor particularmente sensível e vulnerável... onde para além de se libertar o

orçamento municipal de um conjunto de despesas que se impõe fazer (para atingir os

objetivos propostos}, transferindo essa responsabilidade para os privados/ torna-se

indispensável salvaguardar o interesse dos utilizadores da infraestrutura, o interesse

público municipal, a qualidade do ativo no fina! do prazo do contrato e do serviço

prestado, ou a circunstância de que sobre esta rede (infraestrutura) está a decorrer um

outro contrato de concessão, com a EDP/ que julgamos só terminará lá para 2025,

entidade que seguramente também terá que ter uma palavra a dizer sobre o assunto,

até porque ficará desobrigada de um conjunto grande de encargos da sua

responsabilidade, por exemplo de manutenção nas zonas intervencionadas/ se o novo

contrato de concessão vier a ser celebrado e que não se vê tratado nos documentos que

nos foram distribuídos.

E sobre tudo isto/ há poucas ou nenhumas evidências nos documentos que nos foram

distribuídos/ bem como não existe nenhuma informação técnica dos Serviços municipais
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competentes, parecer de Entidade externa qualificada ou até do Regulador, que

conforte a proposta hoje apresentada, o que se estranha!

Assim aqui fica a necessária chamada de atenção/ numa altura em que tudo ainda é

possível e tendo em vista salvaguardar o interesse publico municipal.

Os Vereadores do PS
ï
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