14/2022

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA,
REALIZADA EM 7 DE JUNHO DE 2022 ----- Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, no Salão
Nobre da Câmara Municipal, encontrando-se presentes os senhores: Rosinda Maria
Freire Pimenta, Luís Miguel Braz Morais Costa, Luís Miguel Cavaco dos Reis e
António José Guerreiro Cachoupo, nas qualidades, respetivamente de VicePresidente e Vereadores da Câmara Municipal, teve lugar a reunião extraordinária
da Câmara Municipal de Mértola.-------------------------------------------------------1.- ABERTURA DA REUNIÃO: - Encontrando-se presente a totalidade dos
membros, da Câmara, o Sr. Presidente declarou aberta a reunião eram 17:00
horas. ------------------------------------------------------------------------------------2.- FALTAS: Faltou o Sr. Presidente. --------------------------------------------------PONTO 1 - MÉRTOLA TRANSPORTE A PEDIDO – PROJETO PILOTO DE
TRANSPORTE A PEDIDO E TARIFAS: ----------------------------------------------------- Foi presente a Informação GEACS, de 3 de junho e cujo teor se transcreve: ------ “Considerando que: --------------------------------------------------------------- O Município de Mértola é a autoridade de transporte competente quanto aos
serviços públicos de transporte de passageiros municipais da sua área geográfica
(artigo 6.º do RJSPTP); ------------------------------------------------------------------ A CIMBAL é a autoridade de transportes competente quanto aos serviços públicos
de transporte de passageiros intermunicipais que se desenvolvam integral ou
maioritariamente na respetiva área geográfica (artigo 7.º do RJSPTP); -------------- Foi celebrado em 28 de fevereiro de 2019 um contrato interadministrativo de
delegação de competências, nos termos do qual a CIMBAL ficou investida da
integralidade das competências do Município de Mértola previstas no RJSPTP
relativas ao transporte público de âmbito municipal; ---------------------------------- O Município de Mértola tem identificados percursos e horários que correspondem
à necessidade da população local e que se coadunam com a tipologia de transporte
a pedido, com a flexibilidade resultante da procura pontual e reduzida, mas que é
indispensável para a coesão social do território; --------------------------------------- Até abril de 2022 não foi possível ao Município de Mértola implementar o
transporte a pedido pelo facto de ter delegado as competências municipais na
CIMBAL para o transporte de passageiros, e não ter sido possível, no âmbito do
contrato interadministrativo celebrado com a CIMBAL, a implementação do
transporte a pedido como se pretendia para o território de Mértola; ----------------- A Assembleia Municipal de 22/04/2022, por proposta da CMM, acordada com a
CIMBAL, foi aprovada a resolução parcial do transporte flexível, assumindo o
Município diretamente a gestão dos transportes flexíveis, em particular o transporte
a pedido; --------------------------------------------------------------------------------- No próximo dia 15 de junho a operadora concessionária do serviço público
contratada pela CIMBAL deixa de assegurar o transporte regular adicional às
populações correspondentes aos circuitos conhecidos como de Monte Fialho,
Alvares, Espargosa, Mesquita, Vale do Poço, prolongamento da Corte Sines,
Serranos; --------------------------------------------------------------------------------- As populações necessitam de um serviço operacional, com horários ajustados e
pelo menos uma vez na semana; ------------------------------------------------------- A evolução do transporte público nos últimos anos, agravado pela pandemia, tem
adquirido um caráter mais social e não diário, com a redução dos passageiros que
não são os estudantes; ------------------------------------------------------------------

- O nº reduzido de passageiros a transportar não parece justificar a utilização de
viaturas de grandes dimensões em percursos fixos pré-determinados, com
consumes elevados de combustível e com maior impacto no ambiente; -------------- Se pretende tornar o serviço mais próximo de um público social, com dificuldade
de movimentação e com carência regular de se deslocar ao Centro de Saúde,
Farmácia ou outros serviços públicos na sede do concelho; --------------------------- Têm vindo a ser estudadas as melhores formas e experiências de outros
territórios; -------------------------------------------------------------------------------- Se têm analisado as alternativas, percursos, horários e necessidades dos cidadãos
e a disponibilidade dos operadores de transporte em táxi; ---------------------------Vimos apresentar uma proposta de transporte flexível para Mértola, a funcionar a
título experimental no período não letivo, de 20 de junho até ao final de setembro
de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------Da proposta para operacionalizar o serviço de transporte a pedido fazem parte os
circuitos, os horários e as tarifas, entre outras medidas para aprovação.” ----------------- Câmara Municipal, após votação nominal, deliberou por unanimidade aprovar
as propostas contidas na informação acima transcrita.--------------------------------PONTO 1 - MÉRTOLA TRANSPORTE A PEDIDO – PROJETO PILOTO DE
TRANSPORTE A PEDIDO E TARIFAS - INTERVENÇÕES: ------------------------------- A Vice-Presidente deu uma breve explicação sobre o ponto em discussão bem
como a urgência do mesmo ser submetido a deliberação na presente reunião
extraordinária, tendo em conta que a partir do dia 15 do presente mês a operadora
que está a efetuar o serviço no âmbito do protocolo com a CIMBAL vai deixar de
assegurar o transporte, e atualmente a Câmara tem as condições técnicas para
avançar. Trata-se de um processo de transporte a pedido e sendo a Câmara a
realizá-lo será mais eficiente no território. Foi um processo complicado pois foi
necessário concertar um conjunto de logística, envolvendo vários serviços, táxis, os
próprios transportes do Município, bem como outros parceiros no território. -------------- O Vereador Luís Morais referiu que dadas as circunstâncias, o processo
parece-lhe ser uma mais valia e vai de encontro ao que se tem verificado
relativamente à perda de população, serviços, justiça, saúde, educação e
transportes, sendo este o ultimo recurso. Não é bom, mas é o possível e considera
que deveriam começar a ser pensados outros tipos de luta para reverter a situação,
pois estamos em 2022 e as condições, nestes territórios, são piores do que há 40
anos atrás. ------------------------------------------------------------------------------------- A Vice-Presidente respondeu que existem duas lógicas presentes e
complementares neste serviço. Por um lado, a resposta ajustada à dimensão
demográfica atual, afirmando que a operação que estava no terreno, não era
sustentável nem do interesse das operadoras, município ou utentes. Por outro lado,
a procura de soluções de transporte mais flexíveis, sustentáveis e integradoras dos
recursos nos territórios. Trata-se de um projeto piloto, que está a ser ensaiado em
outros pontos do país com ou sem problemas demográficos, exatamente para se
pensar a mobilidade de uma outra forma, menos convencional com preponderância
e algum domínio por parte das operadoras de transportes, neste caso é procurar
soluções mais localizadas às necessidades dos territórios, sendo a questão da
demografia obviamente versada. -------------------------------------------------------PONTO 2 - CENTRO DE PATRIMÓNIOS E GALERIA DA BIODIVERSIDADE –
APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL, COMPROMISSO PLURIANUAL,
ADJUDICAÇÃO, APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO E NOMEAÇÃO DO
GESTOR DE CONTRATO: ---------------------------------------------------------------

------ Foi presente a Informação GEACS, de 3 de junho e cujo teor se transcreve: ------ “Em anexo remete-se o relatório final elaborado pelo júri do procedimento do
concurso público para formação do contrato de empreitada para o Centro de
Patrimónios e Galeria da Biodiversidade, com proposta de adjudicação ao
concorrente Ângulo Recto, Construções Lda. no valor global de 3.347.834,14 €,
acrescido de iva à taxa de 6%, valor que não excede em mais de 20% o valor do
preço base do procedimento, situação prevista no programa respetivo e em
conformidade com o nº 6 do artigo 70º do Código de Contratação Pública. ---------Em anexo informação DAF com compromisso plurianual das verbas necessárias à
execução da empreitada e cálculo dos fundos disponíveis nesta data. ---------------Em anexo a minuta do contrato de empreitada para aprovação pelo órgão
competente. -----------------------------------------------------------------------------Considerando que a empreitada tem aprovado financiamento comunitário do
Programa Alentejo 2020 em 3 operações distintas, que só podem ser
reprogramadas após a adjudicação da mesma; ---------------------------------------Considerando que se trata de uma obra estratégica para o território na área do
Desenvolvimento económico, assente nos ativos territoriais do património cultural e
do património natural, que visa reabilitar um conjunto edificado degradado ao longo
dos últimos, que o Município de Mértola adquiriu ao Património de Estado com o
objetivo de revitalizar a Vila de Mértola, conforme Operação de Reabilitação
Urbanística em curso;-------------------------------------------------------------------Considerando que esta intenção do Município tem vindo refletida em todos os
documentos estratégicos, em particular nas GOP desde 2016, confirmadas com as
candidaturas submetidas ao ALENTEJO2020; -----------------------------------------Considerando que de acordo com todas as informações dos serviços, o
procedimento está em condições de adjudicação. -------------------------------------Em conformidade com a delegação de competências da AM na CMM por deliberação
de 23 de novembro de 2021 para adjudicação de compromissos plurianuais,
propõe-se; --------------------------------------------------------------------------------A aprovação do relatório final do júri do procedimento e a notificação desta
decisão aos concorrentes, para efeitos de adjudicação e não provimento da
reclamação apresentada em fase de audiência prévia; --------------------------------A adjudicação da empreitada ao concorrente posicionado em 1º lugar na lista
ordenada de concorrentes, conforme relatório aprovado, Ângulo Recto, Construções
Lda., pelo valor global de 3.347.834,14 €, acrescido de iva à taxa legal e a
notificação para a apresentação dos documentos de habilitação e garantia do
contrato;----------------------------------------------------------------------------------A aprovação da minuta do contrato e a notificação ao adjudicatário para
apresentação dos documentos de habilitação e prestação da garantia----------------A nomeação da Engª Manuela Inácio, chefe do NOPE, como gestora do contrato.” ------ Do processo faz ainda parte a informação DAF, cujo teor se transcreve: ---------- “Para efeitos de adjudicação da empreitada do Centro de Patrimónios e Galeria
da Biodiversidade, à Firma Ângulo Reto – Construções, Lda. pelo valor global de
3.347.834,14 € a que acresce iva à taxa reduzida, de acordo com a programação
financeira e a sua distribuição pelas 3 operações em causa: -------------------------PARU, Centro de Patrimónios e Galeria da Biodiversidade
PARU
Galeria

242/2016/8-3
246/2016/11-2

2022
compromisso 734 116,98
compromisso 173 000,00

2023
378 287,21
850 000,00

CP

251/2016/12-2
total

compromisso 168 000,00
compromisso 1 075 116,98

1 245 300,00
2 473 587,21

Em cumprimento do disposto na legislação em vigor quanto à assunção de novos
compromissos, junto se anexa informação de controlo dos fundos disponíveis à data
de 3 de junho de 2022 de 10.026.703,46€. -------------------------------------------Os valores foram comprometidos em 3 de junho assumindo os seguintes números
sequenciais de compromisso: 70457, 70458, 70459 ----------------------------------Desta forma estão reunidas as condições para se proceder à adjudicação da
empreitada em referência, ------------------------------------------------------------Considerando que se trata de compromisso plurianual é competente para a decisão
a Câmara Municipal, por deliberação da Assembleia Municipal de 23 de novembro
de 2021.” -------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que a empreitada tem aprovado financiamento comunitário do
Programa Alentejo 2020 em 3 operações distintas, que só podem ser
reprogramadas após a adjudicação da mesma; ---------------------------------------Considerando que se trata de uma obra estratégica para o território na área do
Desenvolvimento económico, assente nos ativos territoriais do património cultural e
do património natural, que visa reabilitar um conjunto edificado degradado ao longo
dos últimos, que o Município de Mértola adquiriu ao Património de Estado com o
objetivo de revitalizar a Vila de Mértola, conforme Operação de Reabilitação
Urbanística em curso. ------------------------------------------------------------------------- A constituir-se como Centro Ciência Viva a integrar na Rede de Centros
Ciência Viva, este equipamento coloca-se ao serviço da comunidade,
simultaneamente enquanto recurso pedagógico e recurso turístico, possibilitando
novas atratividades. --------------------------------------------------------------------------- Este projeto proporcionará excelentes condições técnicas para a continuação
do desenvolvimento do projeto do Museu de Mértola, abrindo a possibilidade para
novas linhas de trabalho e parcerias.--------------------------------------------------------- Câmara Municipal, após votação nominal, deliberou por maioria com três (3)
votos a favor e uma (1) abstenção, aprovar: -------------------------------------------O relatório final do júri do procedimento e a notificação desta decisão aos
concorrentes, para efeitos de adjudicação e não provimento da reclamação
apresentada em fase de audiência prévia; ----------------------------------------------A adjudicação da empreitada ao concorrente posicionado em 1º lugar na lista
ordenada de concorrentes, conforme relatório aprovado, Ângulo Recto, Construções
Lda., pelo valor global de 3.347.834,14 €, acrescido de iva à taxa legal e a
notificação para a apresentação dos documentos de habilitação e garantia do
contrato; ----------------------------------------------------------------------------------A minuta do contrato e a notificação ao adjudicatário para apresentação dos
documentos de habilitação e prestação da garantia ------------------------------------A nomeação da Engª Manuela Inácio, chefe do NOPE, como gestora do contrato.” ------ Absteve-se o Vereador Luís Morais. ---------------------------------------------PONTO 2 - CENTRO DE PATRIMÓNIOS E GALERIA DA BIODIVERSIDADE –
APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL, COMPROMISSO PLURIANUAL,
ADJUDICAÇÃO, APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO E NOMEAÇÃO DO
GESTOR DE CONTRATO - INTERVENÇÕES: ---------------------------------------------- O Vereador Luís Morais referiu que o processo em discussão não se pode
desassociar do projeto da Estação Biológica e vão-se complementar, e que no seu

conjunto irão custar sensivelmente sete milhões de euros. Na sua opinião não
consegue perceber qual será o retorno para o Concelho de Mértola e acha que estes
projetos não foram alvo de discussão pública e duvida que haja pessoas que
saibam concretamente a finalidade do projeto e o que vai implicar para Mértola e
para as suas vidas. Será um projeto financiado, mas também com dinheiro do
orçamento municipal, e que na sua opinião, é complicado aprovar o processo,
quando existem povoações no Concelho de Mértola com défice de saneamento,
arruamentos. Espera que tanto a Estação Biológica como a Galeria da
Biodiversidade sejam qualquer coisa parecida com os Passadiços de Arouca ou o
Fluviário de Mora, e que tragam retorno ao Concelho, e que tenham sido
acautelados os estacionamentos no Além-Rio. Espera sinceramente que as suas
duvidas sejam dissipadas, mas receia que não seja o que se está à espera. -------------- A Vice-Presidente esclareceu que existem diferentes áreas de investimento
no programa apresentado pelo executivo como objetivos para o mandato, o
saneamento e as infraestruturas estão lá, tal como outras componentes. Ao
mesmo tempo que se investe na infraestrutura do Concelho, tem de se pensar no
seu desenvolvimento e projeção para o futuro. O projeto em curso integra
componentes fundamentais para o desenvolvimento e atratividade de Mértola. O
Centro de Patrimónios considera as reservas técnicas do Museu de Mértola e os
seus laboratórios, ou seja, um alargamento do trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pelo Museu de Mértola e pelo Campo Arqueológico, no sentido da sua
projeção e acolhimento de mais recursos e dentro desses recursos, obviamente que
se inscrevem os recursos humanos e novas perspetivas de emprego. Quanto à
Galeria da Biodiversidade, trata-se de um novo projeto museológico, e que
obviamente se tem a mesma expectativa que o projeto seja um sucesso tal como
são projetos como o Fluviário de Mora. Estes projetos estão integrados num
complexo que inclui ainda a Estação Biológica de Mértola. Estes serão
investimentos que consideramos estruturantes para o concelho, pois têm a
potencialidade de criar emprego qualificado, por exemplo para muitos dos jovens
do concelho, qualificados nessas áreas, bem como, ser um apoio para a
transferência de conhecimento e de tecnologia para a economia local. -------------3.- APROVAÇÃO DA ATA: ----------------------------------------------------------------- Depois de tratados os assuntos para esta reunião que foi expressamente
convocada pelo Edital nº 77/2022, o Sr. Presidente da Câmara declarou a reunião
suspensa para efeitos de elaboração da respetiva ata eram 17:15horas anunciando
a reabertura dos trabalhos pelas 17:20horas. ---------------------------------------------- Sendo 17:20horas e encontrando-se presentes a totalidade dos membros da
Câmara presentes na reunião, o Sr. Presidente declarou reabertos os trabalhos,
tendo-se de imediato passado à leitura das minutas da ata da reunião, em voz alta,
na presença simultânea de todos, após o que foi submetida a votação e aprovada
por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------4.-ENCERRAMENTO: ------------------------------------------------------------------------ Não havendo mais assuntos a tratar o Sr. Presidente da Câmara declarou
encerrada a reunião eram 17:25horas. ------------------------------------------------------ E eu,
Coordenadora Técnica, a redigi, subscrevo
e assino. ----------------------------------------------------------------------------------

