RESUMO DA ATA N.º 25/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019
------ Em cumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 2, do art.º 56.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, complementado com o
n.º 2, do art.º 22.º do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal de Mangualde, aprovado na
primeira reunião do mandato 2017/2021, realizada em 18 de outubro de 2017, tornam-se públicas
as deliberações tomadas pela câmara municipal na sua reunião ordinária realizada em 11 de
novembro de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESENÇAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidência da reunião: ------------------------------------------------------------------------------------------ Presidente da câmara municipal, Dr. Elísio Oliveira Duarte Fernandes. --------------------------------- Vereadores presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------- Dr.ª Maria José de Jesus da Silva Coelho; ---------------------------------------------------------------------- Dr. Joaquim Lúcio Trindade Messias; --------------------------------------------------------------------------- Senhor João Fernando Albuquerque Lopes; ------------------------------------------------------------------- Dr. Rui Jorge Figueiredo Costa; ----------------------------------------------------------------------------------- Dr.ª Sara Margarida Ferreira da Costa;-------------------------------------------------------------------------- Dr.ª Liliana Marisa Rodrigues Gomes. --------------------------------------------------------------------------- Secretária: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Maria Gracinda Gomes Lopes Pinheiro da Rocha, Chefe da Divisão Administrativa. ----------------- HORA DE ABERTURA --------------------------------------------------------------------------------------------- Verificada a existência de quórum, o senhor presidente da câmara municipal declarou aberta
a reunião quando eram dez horas e oito minutos. ------------------------------------------------------------------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA --------------------------------------------------------------------------- Operações orçamentais: 1 451 868,80 € (um milhão quatrocentos e cinquenta e um mil
oitocentos e sessenta e oito euros e oitenta cêntimos). ------------------------------------------------------------- Operações não orçamentais: 419 077,64 € (quatrocentos e dezanove mil setenta e sete euros
e sessenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------1

------ A câmara municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------- Ao abrigo do disposto no artigo 52.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
conjugado com o disposto no art.º 11.º, do Regimento das Reuniões, em cada reunião ordinária
desta câmara municipal há um período de antes da ordem do dia, com a duração máxima de
sessenta minutos, para tratamento de assuntos gerais de interesse para a autarquia. ------------------------ Na presente reunião, durante o referido período de antes da ordem do dia, foram abordados
os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Realização da “Feira dos Santos de Mangualde 2019”; ----------------------------------------------------- Comemoração dos cinquenta anos do Centro Recreativo e Desportivo de Abrunhosa do
Mato; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recuperação do espaço da Quinta do Bispo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019 –
APROVAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi aprovada, por unanimidade, por se verificar a sua conformidade com a respetiva minuta
aprovada no final da reunião. Atendendo a que a mesma foi previamente distribuída ao senhor
presidente da câmara e a todos os senhores vereadores, estes dispensaram a sua leitura, conforme
previsto no art.º 4.º, do Dec.-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro de 1963. ---------------------------------- Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo,
designadamente os/a vereadores/a, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor Dr. Joaquim Messias,
senhor João Lopes, senhor Dr. Rui Costa, senhora Dr.ª Sara Costa, senhora Dr.ª Liliana Gomes, e
ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. Elísio Oliveira. -----------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DIVERSOS ------------------------------------------------------ PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA (BTN, BTE E
MT) - LOTE 1, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO PARA FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE
CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO
LAFÕES AQ_CPI_06/2017 – PROCESSO 070-F/2019 -------------------------------------------------------2

------ APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E ADJUDICAÇÃO ------------------------------------------------- Terminada a apreciação deste assunto e em conformidade com as deliberações tomadas pelo
júri do procedimento, constantes do relatório final e do relatório preliminar que integram o
processo para adjudicação do fornecimento n.º 070-F/2019, a câmara municipal deliberou, por
unanimidade, aprovar o presente relatório final e adjudicar o fornecimento de energia (BTN, BTE
e MT) - lote 1, ao abrigo do acordo quadro para fornecimento de eletricidade celebrado pela
Central de Compras da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões AQ_CPI_06/2017, ao
concorrente EDP Comercial – Comercialização de Energia, S. A., pelo valor de 2 409 981,49 € (dois
milhões quatrocentos e nove mil novecentos e oitenta e um euros e quarenta e nove cêntimos)
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, devendo os serviços responsáveis pela operacionalização
procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da
presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. ------ Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo,
designadamente os/as vereadores/as, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor Dr. Joaquim Messias,
senhor João Lopes, senhor Dr. Rui Costa, senhora Dr.ª Sara Costa, senhora Dr.ª Liliana Gomes, e
ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. Elísio Oliveira. -------------------------------------------- PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA (BTN, BTE E
MT) - LOTE 1, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO PARA FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE
CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO
LAFÕES AQ_CPI_06/2017 – PROCESSO 070-F/2019 ------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO ---------------------------------------------------------------- Terminada a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade,
aprovar a minuta do contrato a celebrar entre o município de Mangualde e a EDP Comercial –
Comercialização de Energia, S. A., no âmbito do procedimento para fornecimento de energia (BTN,
BTE e MT) - lote 1, ao abrigo do acordo quadro para fornecimento de eletricidade celebrado pela
Central de Compras da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões AQ_CPI_06/2017, devendo
os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os
elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito
pelo quadro legal e regulamentar aplicável. -------------------------------------------------------------------------- Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo,
designadamente os/as vereadores/as, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor Dr. Joaquim Messias,
senhor João Lopes, senhor Dr. Rui Costa, senhora Dr.ª Sara Costa, senhora Dr.ª Liliana Gomes, e
ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. Elísio Oliveira. -------------------------------------------- DÉCIMA SÉTIMA MODIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA
O ANO DE 2019/PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – CONHECIMENTO ----------------3

------ A câmara municipal tomou conhecimento da aprovação da décima sétima
modificação/alteração às Grandes Opções do Plano para o ano de 2019/Plano Plurianual de
Investimentos e Atividades Mais Relevantes. -------------------------------------------------------------------------- DÉCIMA OITAVA MODIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2019
– CONHECIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A câmara municipal tomou conhecimento da aprovação da décima oitava
modificação/alteração ao Orçamento para o ano de 2019. ---------------------------------------------------------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO ------------------------------- Ao abrigo do disposto no n.º 2, do art.º 49.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, e de acordo
com o n.º 4, do art.º 5.º e art.º 13.º, do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal, aprovado
na primeira reunião do mandato 2013/2017, realizada em 24 de outubro de 2013, todas as
reuniões da câmara municipal de Mangualde serão públicas, e no final de cada uma, encerrada a
ordem do dia, há um período de intervenção aberto ao público, o qual não excederá 30 minutos
por cada reunião e 5 minutos por cada munícipe, durante o qual a câmara municipal deverá prestar
os esclarecimentos que lhe foram solicitados até ao quinto dia útil anterior, para serem tratados em
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De referir ainda que, em conformidade com o disposto n.º 6, do referido art.º 49.º, do anexo
I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é feita uma referência sumária às eventuais intervenções
do público na solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas.---------------------------------------------- Para a presente reunião e em cumprimento do referido Regimento das Reuniões da Câmara
Municipal foi efetuada a seguinte inscrição para intervenção e esclarecimento ao público: --------------- Ramiro Adelino Ramos - Pedido de intervenção na reunião da câmara municipal para
falar sobre o estradão que liga as localidades de Tibalde e Outeiro de São Domingos à estrada
municipal 595, que deve ser alcatroado - Processo C-11 -------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------- Todas as deliberações constantes desta ata foram aprovadas, por unanimidade, em minuta no
final da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos do n.º 3 e para
efeitos do disposto no n.º 4, do art.º 57.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------- Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da câmara municipal declarou encerrada a
reunião quando eram dez horas e quarenta e dois minutos. ------------------------------------------------4

