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- ATA N.º 10/2017 - 

 

 ---------- Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezassete, na Sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara 

Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  ----------------------------------------------------  

 ----------  Presidente: ----------------------------------------------------- Nelson Domingos Brito  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vereadores:  ----------------------------------------- Manuel Nobre Rodrigues Rosa  

 ----------  ------------------------------------------------- Carlos Miguel Castanho Espada Teles  

 ----------  ----------------------------------- Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira 

 ----------  ------------------------------------------------------------------João Carlos Soares Mestre  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Mónica Góis Figueira. -------  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO -------------------------------------------------------  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após verificação da existência de quorum foi pelo Sr. Presidente declarada 

aberta a reunião eram 10,00 horas com os pontos constantes da seguinte ordem de 

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

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. -----------------------------------------------------------  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 - Ratificação de Despachos ----------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 - Obras Particulares --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Obras Municipais ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Subsídios --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 - Diversos ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR ----------------------------------------  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A ata da reunião anterior depois de transcrita foi lida em voz alta, aprovada 

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Técnica Superior – Mónica 

Góis Figueira, que secretariou. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------------  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------  

 ---------- RESUMO DIÁRIO  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-01/10 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 81 da Tesouraria, referente ao dia vinte e 

oito do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, que regista um saldo em 

dinheiro no valor de 823.927,56 € ( Oitocentos e vinte e três mil novecentos e 

vinte e sete euros e cinquenta e seis cêntimos). ----------------------------------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS ----------------------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA DO TROÇO CENTRAL DA AVENIDA DA 

LIBERDADE - FASE I” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-02/10 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor:  

 ---------- “Aprovo o plano de trabalhos e cronograma financeiro apresentados de 

acordo com a presente informação da fiscalização. Submeta-se o presente 

despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, à 

consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 26 de abril de 2017. O Presidente, 

a)assinado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  

  --------- B2 - OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-03/10 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1114 em que José Pinto da Costa 

Salgueiro, residente na Rua 28 de Setembro n.º 1, em Aljustrel, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual 

redação, aprovação do projeto da arquitetura para construção de armazém de 

serviços em Malha Ferro, na freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos, a que se refere 

o processo de obras n.º 15/2017. -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura e não 

considerar a obra com impacto semelhante a um loteamento, de acordo com o 

parecer da Divisão Técnica de 29/04/2017 e informação do Chefe de Divisão Técnica 

de 02/05/2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-04/10 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 998 em que Carlos Manuel 

Fortunato Ganhão, residente em Aljustrel, requer, em conformidade com o disposto 

no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual redação, aprovação do 

projeto da arquitetura para construção de duas moradias unifamiliares, sito na Rua 

Cândido dos Reis n.º 8, em Aljustrel, a que se refere o processo de obras n.º 

15/2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido, aproveitando todas 

as peças desenhadas e escritas que se encontram validas no processo e nos 

projetos de especialidades / pedidos de isenção de apresentação de outras 

especialidades, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 17/03/2017 e do 

Consultor Jurídico de 17/04/2017.-----------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-05/10 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 3357 em que Joaquim António 

Elias Batista, residente na Rua da Palma n.º 25, em Ervidel, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual 

redação, aprovação do projeto da arquitetura para construção de garagem na Rua 

da Palma n.º 25, em Ervidel, a que se refere o processo de obras n.º 19/2016. ---------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a aprovação final e o 

respetivo licenciamento, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 24/04/2017, 

condicionado à apresentação da ficha de segurança contra incêndios. --------------------  

 ---------- B3 - OBRAS MUNICIPAIS----------------------------------------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE CONDUTA ADUTORA AO 

CARREGUEIRO E RESERVATÓRIO”----------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-06/10 

 ---------- Foi presente a proposta n.º 3/2017 da empreitada em título que propõe a 

aprovação do projeto, a memória descritiva, o plano de segurança e saúde, o plano 

de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, o mapa de trabalhos, 
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as medições e o orçamento e determina aos respetivos serviços a elaboração do 

programa de concurso e caderno de encargos com vista à abertura do procedimento 

por concurso público. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Projeto, a Memória 

Descritiva, o PSS, o PPG, o Mapa de Trabalhos, o Orçamento, o Programa de 

Concurso, o Caderno de Encargos, o júri e lançar o procedimento por Concurso 

Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  --------- B4 - SUBSÍDIOS -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-07/10 

 ---------- Foi presente carta do Sport Clube Mineiro Aljustrelense - Secção de Hóquei 

em Patins a solicitar a concessão de um subsídio para apoiar a realização do 

“Torneio Armindo Peneque / 25 de Abril” integrado nas Comemorações do 25 de 

Abril. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

1.000,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B5 - DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-08/10 

 ---------- 1.ª ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ALJUSTREL POR 

ADAPTAÇÃO AO PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DO ROXO ---------  

 ---------- Foi presente informação interna n.º 347 do seguinte teor: ---------------------------  

 ---------- “O Plano Diretor Municipal de Aljustrel (PDM) de Aljustrel foi aprovado na 

reunião da Assembleia Municipal de Aljustrel, na sua sessão ordinária de 7 de 

novembro de 2014, tendo sido publicado através do Aviso n.º 1387/2015, no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro. --------------------------------------------------  

 ---------- O procedimento de Revisão do PDM foi desenvolvido ao abrigo do anterior 

Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), sendo que se 

procede agora à Alteração por Adaptação ao Plano de Ordenamento de Albufeira 

(POA) do Roxo e a um conjunto de correções materiais, cuja necessidade foi 

detetada ao longo dos 2 anos de vigência do PDM, pelo que se solicita a sua 

aprovação, ao abrigo do artigo 121.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio 

(RJIGT). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O procedimento incide sobre a alteração dos seguintes elementos que 

integram o Plano Diretor Municipal de Aljustrel: ----------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Planta de Ordenamento; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - Planta da Estrutura Ecológica Municipal; ----------------------------------------------  

 ---------- 3 - Planta de Condicionantes; -----------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 - Plantas dos Perímetros Urbanos de Aljustrel e Corte Vicente Anes; ---------  

 ---------- 5 -Regulamento. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Anexa-se a respetiva documentação.” ------------------------------------------------------  

 ---------- Na sequência das explicações dadas pelos técnicos em relação ao assunto 

em análise e discussão, depois de colocado à votação a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a 1.ª Alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) por 

Adaptação ao Plano de Ordenamento de Albufeira (POA) do Roxo. ------------------------  

 ---------- AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE PRÉDIO RÚSTICO EM 

REGIME DE COMPROPRIEDADE ---------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-09/10 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1782 em que Manuel dos Santos 

Miranda, residente na Estrada Municipal 1020 CCI 4201, em Brejos, Moita, na 

qualidade de proprietário do prédio rústico denominado “Monte Acima”, inscrito na 

respetiva matriz sob os artigos 434 da Secção I e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 398/19900703, na freguesia de São João de Negrilhos, 

solicita a emissão de parecer para a transmissão, em regime de compropriedade a 

favor de seus filhos José Fernando dos Santos Miranda e Manuel António dos 

Santos Miranda, em partes iguais para cada um.  -------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na transmissão 

do prédio rústico, em regime de compropriedade, de acordo com o parecer jurídico 

de 26/04/2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL ------------------------------------------------------   

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-10/10   

 ---------- Foi presente o boletim de atribuição ao cartão social referente a Maria de 

Fátima Bastos Paulino, residente na Rua da Escola Coronel Mourão n.º 1, em 

Ervidel.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Maria de Fátima Bastos 

Paulino e Nicole Paulino Guerreiro com a validade de 1 ano. ---------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Maria de 

Fátima Bastos Paulino e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------    

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-11/10 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Maria 

Vitoria Rocha Silvino Baltazar, residente na Rua da Liberdade n.º 33, em Corte 

Vicente Anes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Vitoria Rocha Silvino 

Baltazar, Ricardo Manuel Rocha Baltazar e Jéssica Alexandra dos Santos Laranjinha 

com a validade de 1 ano. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Maria Vitoria 

Rocha Silvino Baltazar e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------  

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-12/10 

 ---------- Foi presente o boletim de atribuição ao cartão social referente a João Pedro 

Silva Garcia, residente na Rua de Montes Velhos n.º 19, em Aljustrel. ---------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a João Pedro Silva Garcia, 

Mónica Serrano do Carmo, João Pedro do Carmo Garcia, Lidiana do Carmo Garcia e 

Josué do Carmo Garcia com a validade de 1 ano. ------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a João Pedro 

Silva Garcia e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------------------------  

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-13/10 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Ana Maria 

Espirito Santo Severino, residente na Rua José Afonso, Bloco A, 1º esquerdo, em 

Aljustrel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Ana Maria Espirito Santo 

Severino, Manuel Custódio Narciso Severino, João Junior Correia Severino e Inês 

Correia Severino com a validade de 1 ano. ----------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Ana Maria 

Espirito Santo Severino e respetivo agregado familiar. -------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-14/10 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Maria 

Amália Rodrigues Toicinho, residente na Rua 25 de Abril n.º 36-A, em Ervidel. ---------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município não 

considera em situação de aceder à medida do cartão social uma vez que os seus 

rendimentos são superiores aos estipulados nas alíneas b) e c) do n.º 2 do Art.º 8.º 

das Normas Municipais da Atribuição do Cartão Social. -----------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido. ----------------------------  

 ---------- REVERSÃO DO LOTE 4 DO LOTEAMENTO DO ROSSIO DA FEIRA ---------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-15/10 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º1659 em que André Rosa Ramos, 

na qualidade de proprietário do lote n.º4 do Loteamento do Rossio da Feira, em 

Aljustrel, adquirido em 04/04/2017 ao Município de Aljustrel, solicita que a Câmara 

Municipal equacione a hipótese de iniciar o processo de reversão do referido lote, 

uma vez que não tem intenção de construir.---------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade dar inicio ao processo de  reversão do 

lote 4 do Loteamento do Rossio da Feira, em Aljustrel, inscrito na respetiva matriz 

sob o Artigo 4066 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o 

n.º3867 da União das Freguesias de  Aljustrel e Rio de Moinhos, com a consequente 

devolução das quantias pagas (14.225,00€ - catorze mil duzentos e vinte e cinco 

euros), autorizar o Sr. Presidente a outorgar a respetiva escritura de reversão e 

determinar o agendamento da hasta pública para a venda posterior do lote. -------------  

 ---------- 6.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ----  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-16/10 

 ---------- Foi presente para conhecimento o despacho do Sr. Vereador do seguinte 

teor: ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Aprovo a 6.ª alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

2017/2020, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 33.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Aljustrel, 77 de abril de 2017. O 

Vereador, a) assinado.” -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------  

  --------- MERCADO MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-17/10 

 ---------- Foi presente para apreciação e votação o Programa de Hasta Pública da loja 

n.º 2 no Mercado Municipal.-------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade abrir inscrições para a alienação de 

uma lojas no Mercado Municipal, em Hasta Pública a realizar no dia vinte e quatro de 

maio, pelas 11,00 h e aprovar o presente edital. ---------------------------------------------------  

  --------- CONCURSO PÚBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

FINANCIAMENTO EM SISTEMA DE LEASING PARA AQUISIÇÃO DE UMA 

VARREDORA MECÂNICA DE 4 M3 -------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-18/10 

 ---------- Foi presente a proposta n.º 21/2017 referente à aquisição em título que visa 

obter autorização para aprovação do programa de concurso, o caderno de encargos 

e o júri com vista à abertura do procedimento por concurso público. ------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o programa de concurso, o 

caderno de encargos, o júri do procedimento e lançar o procedimento por concurso 

público.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- INFORMAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-19/10 

 ---------- Foi presente informação do seguinte teor: ------------------------------------------------  

 ---------- “Concurso Público n.º 3-F/2017 – Aquisição de uma varredora mecânica de 

4m3 com retoma de uma usada – Sanação do vício ----------------------------------------------  

 ---------- 1. Matéria de facto: -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No dia 01/02/2017 a Câmara Municipal de Aljustrel deliberou, por 

unanimidade, aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos, o júri do 

procedimento e lançar o concurso público acima mencionado. -------------------------------  

 ---------- No dia 13/02/2017 o Presidente da Câmara despachou, de acordo com o 

exposto em informação do júri do procedimento, no sentido de não aceitar a lista de 

erros e omissões apresentada por um dos interessados. Tal despacho foi ratificado 

em 15/02/2017 por deliberação da Câmara Municipal. -------------------------------------------  
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 ---------- No dia 17/03/2017 o Presidente da Câmara adjudicou o procedimento, 

aprovou a minuta do contrato, e, concedeu prazo para o adjudicatário apresentar os 

documentos de habilitação. Tal despacho foi ratificado em 29/03/2017 por 

deliberação da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Matéria de direito: ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A escolha do procedimento em causa foi feita em função do valor do contrato 

tendo-se adotado o concurso público nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do 

n.º 20.º do Código dos Contratos Públicos, doravante designado apenas CCP. ---------  

 ---------- Apesar de se tratar de um concurso público a competência para autorizar a 

despesa assumida com o procedimento em causa é do Presidente da Câmara, nos 

termos do disposto na al. a) do n.º 1 do art.º 18.º do DL n.º 197/99, de 8 de junho, 

uma vez que o valor base do procedimento é 145.200,00 euros e a competência do 

Presidente da Câmara vai até ao valor de 30 000 contos (149.639,37 euros). -----------  

 ---------- Ora vejamos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No dia 01/02/2017 a Câmara Municipal de Aljustrel deliberou, por 

unanimidade, aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos, o júri do 

procedimento e lançar o concurso público acima mencionado. Segundo o estatuído 

no n.º 2 conjugado com a al. b) do n.º 1 do art.º 40.º do CCP, “As peças do 

procedimento referidas no número anterior são aprovadas pelo órgão competente 

para a decisão de contratar”. Também o n.º 1 do art.º 67.º do CCP estatui que “por 

um júri, designado pelo órgão competente para a decisão de contratar (…)”. Por fim, 

o n.º 1 do art.º 36 do CCP conjugado com a al. a) do n.º 1 do art.º 18.º do DL n.º 

197/99, de 8 de junho estatui que “O procedimento de formação de qualquer contrato 

inicia-se com a decisão de contratar, a qual cabe ao órgão competente para autorizar 

a despesa inerente ao contrato a celebrar, podendo essa decisão estar implícita 

nesta última.” “São competentes para autorizar despesas com locação e aquisição 

de bens e serviços (…) até 30 000 contos, os presidentes da Câmara (…)”. -------------  

 ---------- No dia 13/02/2017 o Presidente da Câmara despachou, de acordo com o 

exposto em informação do júri do procedimento, no sentido de não aceitar a lista de 

erros e omissões apresentada por um dos interessados. Tal despacho foi ratificado 

em 15/02/2017 por deliberação da Câmara Municipal. Nos termos do disposto no n.º 
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5 do art.º 61.º do CCP “o órgão competente para a decisão de contratar deve 

pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelos interessados (…)”. ---  

 ---------- No dia 17/03/2017 o Presidente da Câmara adjudicou o procedimento, 

aprovou a minuta do contrato, e, concedeu prazo para o adjudicatário apresentar os 

documentos de habilitação. Tal despacho foi ratificado em 29/03/2017 por 

deliberação da Câmara Municipal. Segundo o disposto no n.º 1 do art.º 76 do CCP “o 

órgão competente para a decisão de contratar deve tomar a decisão de adjudicação 

(…)”. Nos termos da al. a) do n.º 2 do art.º 77.º do CCP “o órgão competente para a 

decisão de contratar deve notificar o adjudicatário para apresentar os documentos de 

habilitação (…)”. Por fim, o n.º 2 do art.º 98.º do CCP dispõe que “a minuta do 

contrato é aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar (…)”. ----------  

 ---------- Face ao acima exposto concluísse que, a entidade competente para 

autorizar a despesa referente ao procedimento em causa, e, consequentemente 

todos os atos subsequentes é o Presidente da Câmara e não a Câmara Municipal. ---   

No entanto, por despacho datado de 14/10/2013, o presidente da Câmara delegou, 

nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

conjugado com o n.º 1 do art.º 109.º do CCP as suas competências para contratar 

aquisições de bens e serviços ao vereador Carlos Teles, sendo ele a entidade 

competente para autorizar a despesa referente ao procedimento em causa, e, 

consequentemente, todos os atos subsequentes. -------------------------------------------------  

 ---------- 3. Sanação do Vício do Ato – Ratificação/Anulação: ----------------------------------  

 ---------- Ora, tais atos acima referidos estão viciados de incompetência relativa 

(quando um órgão de uma pessoa coletiva pública pratica um ato que está fora da 

sua competência, mas que pertence à competência de outro órgão da mesma 

pessoa coletiva) considerando-se atos anuláveis, nos termos do disposto no n.º 1 do 

art.º 163.º do Código do Procedimento Administrativo, doravante designado apenas 

CPA, porque foram praticados com ofensa a outras normas jurídicas aplicáveis 

(regime jurídico da contratação pública e regime jurídico das autarquias locais). -------  

 ---------- Assim sendo, e para se proceder à sanação dos vícios dos atos acima 

referidos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  a) A deliberação da Câmara Municipal de Aljustrel, datada de 01/02/2017, 

que aprovou o programa de concurso, o caderno de encargos, o júri do procedimento 
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e determinou lançar o concurso público foi ratificada, nos termos do disposto no n.º 3 

do art.º 164.º do CPA, com efeitos retroativos ao momento da prática do ato cuja 

ilegalidade visa sanar (n.º 5 do art.º 164.º do CCP) pelo Sr. Vereador Carlos Teles, 

em 28/04/2017, no uso de competências delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 

em despacho datado de 14/10/2013.-------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) A deliberação da Câmara Municipal de Aljustrel, datada de 15/02/2017, 

que ratificou o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 13/02/2017 (de 

não aceitação da lista de erros e omissões apresentada por um dos interessados) foi 

anulada, nos termos do disposto no n.º 6 do art.º 169.º do CPA, com efeitos 

retroativos à prática do ato cuja ilegalidade visa sanar (n.º 3 do art.º 171.º do CPA) 

pelo Sr. Vereador Carlos Teles, em 28/04/2017, no uso de competências delegadas 

pelo Sr. Presidente da Câmara em despacho datado de 14/10/2013. -----------------------  

 ---------- c) O despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 13/02/2017, no 

sentido de não aceitar a lista de erros e omissões apresentada por um dos 

interessados foi ratificado, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 164.º do CPA, 

com efeitos retroativos ao momento da prática do ato cuja ilegalidade visa sanar (n.º 

5 do art.º 164.º do CCP) pelo Sr. Vereador Carlos Teles, em 28/04/2017, no uso de 

competências delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara em despacho datado de 

14/10/2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) A deliberação da Câmara Municipal de Aljustrel, datada de 29/03/2017, 

que ratificou o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 17/03/2017, que 

adjudicou o procedimento, aprovou a minuta do contrato, e, concedeu prazo para o 

adjudicatário apresentar os documentos de habilitação foi anulada, nos termos do 

disposto no n.º 6 do art.º 169.º do CPA, com efeitos retroativos à prática do ato cuja 

ilegalidade visa sanar (n.º 3 do art.º 171.º do CPA) pelo Sr. Vereador Carlos Teles, 

em 28/04/2017, no uso de competências delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 

em despacho datado de 14/10/2013.-------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) O despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 17/03/2017, no 

sentido de adjudicar o procedimento, aprovar a minuta do contrato, e, conceder 

prazo para o adjudicatário apresentar os documentos de habilitação foi ratificado, 

nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 164.º do CPA, com efeitos retroativos ao 

momento da prática do ato cuja ilegalidade visa sanar (n.º 5 do art.º 164.º do CCP) 
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pelo Sr. Vereador Carlos Teles, em 28/04/2017, no uso de competências delegadas 

pelo Sr. Presidente da Câmara em despacho datado de 14/10/2013.” ---------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------  

  --------- CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JOUE – LOCAÇÃO 

OPERACIONAL DE LUMINÁRIAS LED PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NO CONCELHO DE ALJUSTREL ------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC-20/10 

 ---------- Foram presentes informações referentes ao concurso em título do seguinte 

teor: ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Nos termos do disposto no art.º 50.º do Código dos Contratos Públicos, 

adiante designado apenas CCP, designadamente no respetivo n.º 3, o órgão 

competente para a decisão de contratar (no caso concreto, a Câmara Municipal) 

pode proceder à retificação de erros e omissões das peças do procedimento, seja na 

sequência do pedido de esclarecimentos por parte dos interessados seja 

oficiosamente, por iniciativa própria. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, nos termos do disposto no art.º 64.º do CCP, o prazo de 

apresentação das propostas é prorrogado quando os esclarecimentos sejam 

prestados fora do prazo para o efeito ou quando haja alterações a aspetos 

fundamentais das peças do procedimento, pelo período de tempo correspondente ao 

atraso no esclarecimento, no primeiro caso, ou decorrido até ao esclarecimento 

prestado, no segundo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Havendo alterações a aspetos fundamentais das peças (nomeadamente 

preço e prazo) é conveniente a republicação das mesmas através da plataforma 

eletrónica utilizada para o procedimento (em simultâneo com a disponibilização da 

resposta ao pedido de esclarecimentos) e a publicação de anúncios retificativos (seja 

no DR seja no JOUE) de que as peças foram retificadas e de que o prazo de 

apresentação de propostas foi alterado. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao atrás exposto propõe-se que a Câmara Municipal proceda à 

aprovação das retificações feitas ao Caderno de Encargos e Anexo I, tome 

conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo júri do concurso às questões 

colocadas pelos interessados, e, autorize a prorrogação do prazo de apresentação 
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das propostas, no mínimo, por período equivalente ao tempo decorrido desde o início 

daquele prazo até à comunicação das retificações. -----------------------------------------------  

 ---------- Anexos: Esclarecimentos prestados pelo júri do concurso, caderno de 

encargos e anexo I. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Erros e Omissões --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Schréder apresentou, ao abrigo do disposto no art.º 61.º do CCP, uma lista 

de erros e omissões, que se anexa e que se dá integralmente por reproduzida. --------  

 ---------- Sucede, porém, que nos termos do disposto no art.º 61.º do CCP, só 

constituem erros e omissões do Caderno de Encargos: -----------------------------------------  

 ---------- a) Os que digam respeito a: --------------------------------------------------------------------  

 ----------  1 . Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ---------  

 ----------  2. Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral 

execução do objeto do contrato a celebrar; ou ------------------------------------------------------  

 ----------  3. Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrarem que 

o interessado não considere exequíveis; -------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Erros e omissões do projeto de execução que não se incluam na alínea 

anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Verifica-se, pois, que as incorreções e incongruências apontadas pela 

Schréder ao Caderno de Encargos não constituem erros e omissões, tal como 

definidos na lei, mas antes erros das peças concursais que carecem de ser 

corrigidos nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 50.º, n.º 3 do CCP, pelo 

que são rejeitados nos termos e para os efeitos no art.º 61.º, n.º 5 do mesmo Código.

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sem prejuízo, esclarece-se que a Entidade Adjudicante irá proceder à 

aprovação de retificações às peças concursais que, julga-se, responderá às 

questões suscitadas pelo interessado.” ---------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou, por unanimidade:-----------------------------------------------------  

 ----------  - Tomar conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo júri do 

procedimento; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Alterar o preço base (de 680.600,00 euros para 950.000,00 euros) e o 

prazo do referido procedimento (de 96 meses para 99 meses) nos termos do 

disposto no n.º 3 do art.º 50.º do Código dos Contratos Públicos, adiante designado 
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apenas CCP, conforme deliberação de autorização da Assembleia Municipal, tomada 

em sessão ordinária de 28/04/2017; -------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Alterar o caderno de encargos, o n.º 2 do art.º 19.º do programa de 

concurso e o anexo I e II (procedeu-se à sua alteração tendo-se originado apenas 

um anexo – Anexo I); ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Rejeitar a lista de erros e omissões apresentada pela Schréder conforme 

informação prestada pelo júri do procedimento; ----------------------------------------------------  

 ----------  - Disponibilizar na plataforma eletrónica (Vortal) os esclarecimentos e as 

retificações às peças do procedimento e -------------------------------------------------------------  

 ----------  - Prorrogar o prazo de apresentação das propostas, no mínimo, por período 

equivalente ao atraso verificado, nos termos do disposto no n.º 1 e 2 do art.º 64.º do 

CCP. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ATA -----------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, foi elaborada minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos que 

depois de lida foi posta à votação tendo sida aprovada por unanimidade e assinada 

pelo Presidente e Vereadores presentes. ------------------------------------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO  ----------------------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a reunião eram 16:15 horas. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

presente à reunião seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

e pelo Secretário. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
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