CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

MANDATO DE 2017/2021
ATA N°.2/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM TRÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE
Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, pelas quinze horas,
nesta Vila de Mortágiia e no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Município, reuniu o
Executivo deste Órgão, conforme o disposto no artigo 400. da Lei número 75 2013, de doze
de setembro, em reunião ordinária sob a presidência do Eng.° José Júlio Henriques Norte,
Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, eleito pelo PPD PSD e com a presença dos
Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, Dra. Emilia Maria Almeida
Santos Neves Matos.
Eleitos pelo PS: Dr.Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr.Nelson António Rodrigues Filipe.
Secretariou a reunião Rosa Maria Ferreira Breda, Coordenadora Técnica do Núcleo de
Administração Geral.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
L- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.
Por proposta do Senhor Presidente foi aprovado por unanimidade o seguinte:
Voto de Pesar:
No pretérito dia 15 de outubro, a Região Centro sofreu mais um duro golpe e foi fbstigada
por um incêndio devastador.
Ao longo de quilómetros, o cinzento apoderou-se de toda uma região, destruiu os nossos
lares, calcinou os nossos animais e reduziu a cinzas toda a nossa floresta.
Para além do cenário desolador, sobrou o silêncio das vidas ceifadas

e m

poderá salvar.
Mas as chamas derrotam-se com solidariedade e esperança há-de gr

mais

rte!
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Nesse sentido, vem o Executivo Municipal expressar o mais profúndo pesar às famílias
enlutadas e a todos aqueles que foram afetados pelos graves incêndios do passado dia 15.
Endereçamos, ainda, a nossa solidariedade a todos os que sofreram danos.
Agradecimento:
No pretérito dia 15 de outubro, a Região Centro sofreu mais um duro golpe e foi fústigada
por um incêndio devastador.
Ao longo de quilómetros, o cinzento apoderou-se de toda uma região, destruiu os nossos
lares, calcinou os nossos animais e reduziu a cinzas toda a nossa floresta.
Mas as chamas derrotam-se com solidariedade e esperança há-de gritar mais forte!
Face ao terror do cenário, houve quem não desistisse e batalhasse com todas as suas
forças, numa guerra desigual.
Aos nossos Bombeiros, aos nossos soldados da paz, resta-nos agradecer penhoradamente
toda a sua dedicação e abnegação.
Nesse sentido, vem o Executivo Municipal expressar o seu reconhecimento e a sua
gratidão à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, bem como a
todas as outras corporações que vieram em seu auxilio, pelo seu esforço, pelo comportamento
irrepreensível e luta incansável que travaram, visando, sempre, a salvaguarda e proteção da
população.
II.- PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
1.-APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 25 10 2017, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-JNFORMAÇÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 34.° da Lei n°. 75/20 1 3, de
12 de setembro, deu conhecimento das decisões tomadas no uso das compet
foram delegadas.
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Deu também conhecimentos dos seus Despachos:
N°. 20 2017, de 23/10/2017, de Nomeação de Adjunta do Gabinete de Apoio ao
Presidente, Dr~’. Ana Isabel Tomás Duarte Fernandes;
N°. 22 2017, de 23 10 2017 de Designação de Oficial Público do Município, o
Coordenador Técnico Manuel Jorge Gomes Nunes;
N°. 25 2017, de 23 10 201 7 de Delegação de Competências do Presidente da Câmara no
Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do Território e no Chefe de Divisão de
Conservação do Território e Serviços Urbanos:
N°. 26 2017 de 23/10/2017, de Delegação de Competência do Presidente da Câmara no
Diretor do Agrupamento de Escolas de Mortágua.
Mais deu conhecimento do Despacho n°. 272017, de 26 de outubro, de ATRIBUIÇÕES
DE FUNÇÕES, e cujo teor se transcreve:
As responsabilidades do Município e as atribuições e competências da Câmara são cada
vez maiores e exigem, cada vez mais, cuidadoso acompanhamento e coordenação por parte do
Executivo Municipal.
No uso da competência que me confere o disposto no número 1 do artigo 36°. da Lei
n°.75 2013 de 12 de setembro, e considerando as atribuições legalmente fixadas para a
Câmara Municipal e as competências próprias do Presidente distribuo pelo Vereador abaixo
designado a coordenação das áreas de atividade da forma que a seguir se indica:
Presidente da Câmara

-

Educação e Juventude; Cultura, Desporto e Tempos Livres em

cooperação com o Dr. Paulo Alexandre de Oliveira; Ação Social; Saúde; Associativismo e
Participação Cívica em cooperação com o Dr. Paulo Alexandre de Oliveira; Planeamento
Estratégico e Desenvolvimento Económico, em cooperação com o Dr. Paulo Alexandre de
Oliveira; Ordenamento do Território e Recursos Naturais, em cooperação com o Dr. Paulo
Alexandre de Oliveira; Emprego, Inovação e Empreendedorismo em cooperação com o Dr.
Paulo Alexandre de Oliveira; Informação, Relações Públicas e Relações Institucio:
da Administração Central, Regional e Autárquica); Proteção Civil; Obras Muni
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Financeira; Recursos Humanos em cooperação com o Dr. Paulo Alexandre de Oliveira.
Vereador Dr. Paulo Alexandre de Oliveira

—

Cultura Desporto e Tempos Livres, em

cooperação com o Presidente; Associativismo e Participação Cívica em cooperação com o
Presidente; Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico, em cooperação com o
Presidente; Ordenamento do Território e Recursos Naturais, em cooperação com o Presidente;
Emprego, Inovação e Empreendedorismo em cooperação com o Presidente; Comunicações,
Transportes e Vias Municipais; Trânsito; Saneamento Básico e Salubridade; Administração e
Fundos Comunitários; Habitação; Recursos Humanos em cooperação com o Presidente.
O Senhor Presidente informou ainda:
Que já tinha sido enviado à Comissão de Coordenação da Região Centro o Levantamento
dos danos causados em edificações (habitações anexos) pelo incendio ocorrido no dia 15 de
outubro; Das Medidas de Apoio do Governo à Reconstrução e Reabilitação de Habitação
Permanente das habitações permanentes afetadas pelos incêndio; Das Medidas de Apoio do
Governo às empresas afetadas pelos incêndios; Das ações desenvolvidas pelo Gabinete
Municipal de Crise de apoio às vitimas do incêndio.
----Que o Bispo da Diocese de Coimbra, D. Virgílio Antunes, iniciou no pretérito dia 2 do
corrente mês uma visita à Unidade Pastoral de Mortágua. No âmbito do programa da visita, D.
Virgílio Antunes foi recebido nos Paços do Concelho pelo Presidente da Câmara Municipal,
Vereadores, e na presença de Funcionários do Município que quiseram associar-se à cerimónia
protocolar.
O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, efetuou no passado dia
28 de outubro uma visita às obras de manutenção e modernização em curso na Linha da Beira
Alta, no troço entre o Luso (Mealhada) e Trezói (Mortágua).
----A Infraestruturas de Portugal está a desenvolver uma intervenção de renovação integral de
via, incluindo a intervenção de drenagem do Túnel de Trezói, no troço entre os qi
58,3 e 65 da Linha da Beira Alta. A obra representa um investimento global de 5,8
euros.

.2
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A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 207 referente ao dia 02 II 2017 que depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:
4.1.-COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA
REGIÃO CENTRO:
Foram presentes os e:mail datados de 30 102017 e de 31102017, da Comissão de
Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro a remeter documento das Medidas de
Apoio do Governo à Reconstrução e Reabilitação de Habitação Permanente das habitações
permanentes afetadas pelos incêndios.
Dá também conhecimento de que o Governo aprovou um regime excecional que abrevia
os procedimentos prévios à reconstrução de edificios habitacionais ou para o exercício de
atividades económicas destruidas pu danificadas pelos incêndios, e que já foi publicado em 9
de outubro pelo Decreto-Lei n°.l30 2017.
Informa que os proprietários que queiram podem fazer as obras independentemente do
valor.
As Câmaras, que queiram, podem assumir as responsabilidade das obras até vinte e cinco
mil euros (25.000,€).
----Os proprietários e as câmaras podem avançar com as obras até vinte e cinco mil euros
(25.000,00 €).
Até cinco mil euros (5.000,00 €) devem ter um orçamento fatura e os valores devem ser
adequados aos valores de mercado e as intervenções efetuadas. São apoiadas ap
para repor o que ardeu.
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A partir de cinco mil euros (5.000,00 €) e até vinte e cinco mil euros (25.000,00 €) devem
ser solicitados três orçamentos. Os valores devem ser adequados aos valores de mercado e às
intervenções efetuadas. São apoiadas apenas as obras para repor o que ardeu.
As obras devem ser documentadas com fotos e autos de medição.
As obras de reconstrução total aguarda-se a saída de diploma legal que fixa os valores de
referencia.
A Câmara tomou conhecimento.
4.2.- COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA:
Foi presente o e:mail datado de 30 102017 da Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra a remeter documento das Medidas de Apoio do Governo às empresas afetadas pelos
incêndios.
A Câmara tomou conhecimento.
4.3.- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:
Foi presente a circular referência 73 2017, da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, datada de 31 10 2017, dando conhecimento que, no passado dia 10 de outubro,
entrou em vigor no ordenamento jurídico o novo “Regime excecional de controlo prévio
relativo à reconstrução de edificios destruídos ou gravemente danificados em resultado de
catástrofe”, aprovado pelo Decreto-lei n.° 130 2017, de 09 de Outubro. Este Regime
Excecional pretende a simplificação dos procedimentos de controlo prévio das operações
urbanísticas contemplados no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação e, tendo em
consideração a urgência na respetiva execução das recuperações, pretende abreviar os
procedimentos prévios à reconstrução de edificios com licença ou autorização de utilização
para habitação em vigor ou edificios habitacionais legitimamente construídos ao abrigo do
direito anterior. O regime poderá, ainda, ser aplicável, a edificios destinados ao exercício de

4--

atividade económica, desde que contidos dentro dos requisitos previstos no diploma

A ANMP realça a importância deste instrumento legal, no atual contexto de rec~’. trução
do edificado abrangido pela catástrofe dos incêndios que, nos últimos meses, as
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País.
A ANMP chama, assim, a especial atenção de V.a Ex)’ para a necessidade de uma
deliberação da Assembleia Municipal que delimite, nos termos do artigo 4.° do Regime
Excecional, os territórios onde constam as áreas de reconstrução urgente para habitação ou
atividade económica com fúndamento na existência de uma situação de carência grave
decorrente de destruição ou grave danificação de edificios em resultado de uma catástrofe.
Esta deliberação é aprovada sob proposta da Câmara Municipal, com base em informação
a prestar pela Autoridade Nacional da Proteção Civil relativa à área abrangida pela catástrofe.A deliberação da Assembleia Municipal, para além da referida delimitação territorial,
deverá conter os seguintes elementos:
•Uma listagem dos edificios abrangidos pelo presente regime situados dentro do seu
perímetro;
.A identificação das consultas que não poderão ser dispensadas por razões de segurança e
prevenção de riscos;
• A dispensa fhndamentada de elementos instrutórios que se considerem excessivamente
onerosos, no caso de edificios destinados a habitação;
. A eventual isenção de taxas, nos termos do artigo 8.° do Regime Excecional;
• O prazo de validade da deliberação (máximo um ano).
O Regime Excecional determina (n.°5 do artigo 4.°), ainda, que esta deliberação seja
publicada em edital afixado nos lugares de estilo e no sítio eletrónico da entidade emitente,
acompanhada de planta elucidativa do seu âmbito territorial e da lista de edificios abrangidos,
sendo válida pelo prazo nela estabelecido, com o limite máximo de um ano contado da sua
publicação.
A ANMP chama igualmente à atenção

-

sem prejuízo de outras especificidades que o

regime apresenta para o facto de o procedimento de controlo prévio previsto no artigo 5,~ do
-

Regime

Excecional

poder

constituir

um

importante

instrumento

procedimentos neste contexto, desde logo, pela possibilidade de dispensa de co
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entidades externas (que poderão, eventualmente, intervir em sede de controlo sucessivo).
A ANMP disponibiliza-se para os esclarecimentos se entenda por necessários e adequados
quanto a esta matéria, reforçando, mais uma vez não obstante o facto de Regime Excecional
-

ter entrado em vigor no passado dia 10 de Outubro

-

a necessidade de o Município promover,

em conformidade com a lei, os procedimentos descritos acima, por forma a conferir a estes
novos mecanismos a necessária e desejável exequibilidade.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:
5.1.-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
MORTÁGUA:
5.1.1.-Constituição do Conselho Geral

—

Nomeação de Representantes do Município no

Conselho Geral :
Considerando que com o inicio de um novo mandato autárquico se toma necessário
designar os três representantes da Autarquia para fazer parte do Conselho Geral

do

Agrupamento de Escolas de Mortágua, conforme dispõe alínea d) do número 2 do artigo 60°.
da Lei número 75 2008, de vinte e dois de abril.
Assim, o Senhor Presidente propôs para o efeito, ao abrigo do n°. 4 do artigo 14°.do
citado diploma legal a designação dos seguintes elementos: Presidente da Câmara, Eng°. José
Júlio Henriques Norte e os Vereadores Dr. Paulo Alexandre de Oliveira e Dr. Ricardo Pardal
Marques.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
designação do Presidente da Câmara, Eng°. José Júlio Henriques Norte e dos Vereadores Dr.
Paulo Alexandre de Oliveira e Dr. Ricardo Pardal Marques para representação da Câmara no
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Mortágua.
5.1.2.-Proposta de Ocupação do Pavilhão Gimnodesportivo para Atividades Letivas
Ano Letivo de 2017/2018:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência número 414, d
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28 09 2017, do Agrupamento de Escolas de Mortágua a solicitar, nos termos do Protocolo
para utilização do Pavilhão Gimnodesportivo celebrado, autorização para utilizar no corrente
ano letivo de 2017 2018 aquele equipamento coletivo vinte e dois (22) tempos letivos
semanais, conforme mapa que anexa corrente ano letivo e conforme horário constante de mapa
que anexa.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade aprovar a utilização
do Pavilhão Gimnodesportivo conforme mapa remetido pelo Agrupamento de Escolas.
5.1.3.-Parceria ao Programa Eco-Escolas:
O Senhor Presidente deu conhecimento que Município aderiu em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Mortágua ao Programa Eco-Escolas no ano letivo de 2017/2018,
junto da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), permitindo assim que o Agrupamento
de Escolas apresente candidatura de projeto de Educação Ambiental

para que seja

reconhecido com a Bandeira Verde Eco-Escolas.
O Senhor Presidente informou que a inscrição no Programa Eco-Escolas importa uma
despesa de setenta euros (70,00 E) para o Município.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade ratificar a parceria e
aprovar o pagamento da despesa de setenta euros (70,00 €) com as inscrições.
5.2. -JUVENTUDE:
5.2.1.-Apoio Natalidade e Famílias:
5.2.1.1.-Ratificação de processos:
Pelo Senhor Presidente foram presentes, para conhecimento e ratificação, os processos de
candidatura n°. 41 a 44 2017 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no
Concelho de Mortágua que entraram nos serviços e que deferiu nos termos do n°. 1 do artigo
6°. do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no Concelho de Mortágua.A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.i
5.2.1.2.- Indeferimento do Processo n°. 38/2017:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo 38 2017, que entrou nos
9
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22/08/2017, para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio à Família no Concelho de
Mortágua, requerido por André Duarte de Oliveira, na qualidade de pai de Maria Luiza
Palmeira Duarte de Oliveira, nascida a 09 042017.
Após análise do processo verifica-se que o requerimento não cumpre alínea c) do artigo
3°. e alínea

O, do art°. 4°.

Apresentação do Pedido de Atribuição do Incentivo, do

Regulamento, ou seja os requerentes não se encontram recenseados na área do Concelho de
Mortágua, nem pelo facto de não ter apresentado o cartão de cidadão da criança.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, por unanimidade deliberou notificar o
requerente do projeto de decisão de indeferimento do processo, devendo, se assim o entender,
pronunciar-se por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos do CPA sobre o mesmo.
5.2.2.-Bolsas de Estudo 2017/2018

—

Abertura de processo:

Estando inscrito nas Opções do Plano do corrente ano a atribuição de Bolsas de Estudo,
pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
As diferenças económicas e sociais não devem ser fator impeditivo do acesso à educação
e formação.
Por isso, e tendo em consideração este princípio, a autarquia pode ter um papel importante
no apoio àqueles que, revelando capacidade para prosseguimento nos estudos, se vejam
impossibilitados por razões económicas se introduzir fatores de discriminação positiva.
Considerando o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aprovado em 1995 e a
experiência colhida ao longo dos mais de vinte (20) anos de vigência da sua aplicação.
Proponho, nos termos do número 3 do Capítulo 1 do Regulamento, que:
Para o ano letivo de 2017 2018 seja fixado o montante global máximo de vinte mil euros
(20.000,00 €) para atribuição de bolsas de estudos.
O valor dos escalões de cada bolsa sejam por mês de: sessenta euros (60,00€); oitenta mil
euros (80,00€); cem euros (100,00 €); cento e vinte euros (120,00 €); cento e quarenta eur s
(140,00 €); cento e sessenta euros (160,00 €); cento e oitenta euros (180,00 €); duze o eu
(200,00 €).

lo
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O período de apresentação de candidaturas dos jovens seja de 10 novembro a 20 de
dezembro do corrente ano”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade aprovar a proposta.
Mais foi deliberado por unanimidade atribuir a Bolsas de Estudo faseadamente à medida
que os processos estejam devidamente instruídos.
6.-AÇÃO SOCIAL:
6.1.- REDE SOCIAL:
6.1.1.- Cabaz de Natal 2017:
A exemplo dos anos anteriores e porque este gesto de solidariedade acode a situações de
maior carência nalgumas famílias do nosso Concelho, pelo Senhor Presidente foi proposto que
no Natal deste ano, fosse mais uma vez distribuído a algumas famílias que vivem com maiores
dificuldades no seu dia a dia, um cabaz composto por géneros alimentícios de primeira
necessidade, contribuindo assim, para que naquela quadra festiva aquelas famílias para além do
contributo

material possam também sentir solidariedade da Autarquia para com os mais

necessitados, conforme informação dos Serviços Sociais do Município.
O Senhor Presidente propôs que os Serviços Sociais do Município procedessem à
elaboração de levantamento das famílias carenciadas existentes no Município tendo em
consideração a composição do agregado familiar e respetivas condições sócio-económicas.
----.Apreciado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao levantamento das
famílias carénciadas tendo em atenção a composição do agregado familiar e respetivas
condições sócio económicas, e que o mesmo seja presente para apreciação em próxima reunião
de Câmara.
Mais foi deliberado incluir no processo de levantamento e avaliação da atribuição do cabaz
as técnicas da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua do Centro Balmar, bem como os
ir

Presidentes de Junta de Freguesia.
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7.-CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
7.1.-APOIO AO ASSOCIATIVISMO

-

Investimentos/Atividades Culturais Desportivas

e Recreativa
7.1.1. Sporting Clube de Vale de Açores

—

Apoio época desportiva de futebol 2017/2018

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 12 10 2017, do Sporting Clube de
Vale de Açores dando conhecimento do inicio das suas atividades desportivas referentes época
de 2017 2018 no passado mês de agosto, solicitando a atribuição do subsídio anual para fazer
face às despesas inerentes à participação no campeonato distrital das suas três equipas das
camadas jovens, uma sênior e uma de veteranos, num total de cento e vinte (120) atletas, e
considerando que:
O Sporting Clube de Vale de Açores desempenha relevante papel na formação pessoal,
cívica e desportiva dos jovens do concelho, contribuindo para uma melhor qualidade das vidas
e do seu bem-estar;
Promove e fomenta a prática desportiva em geral e o futebol de forma especial;
A equipa sénior desempenha um papel importante na divulgação do nome de Mortágua e
na ligação com a comunidade emigrante espalhada pelos diversos Países da Europa.
O Senhor Presidente, no prosseguimento da política definida pela Autarquia para o apoio
ao desenvolvimento desportivo, e tendo em consideração o papel relevante desempenhado por
esta Associação Local, nomeadamente na formação e ocupação de um grande número de
diversos escalões etários e considerando ainda de que esta Coletividade enveredou pelo
amadorismo, e que pedido se enquadra na alínea c), do número 1, do artigo 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, propôs a atribuição
no corrente ano do subsídio no valor de dezasseis mil euros (16.000,00 €) nos termos do
Protocolo a celebrar, e a transferir após a assinatura do Protocolo.
Depois de apreciado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção da
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que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701— Instituições sem fins
lucrativos, e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura
Desporto e Tempos Livres,
Recreativas,

no projeto 2017 5032

Atividades Culturais Desportivas e

devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo

compromisso.
7.1.2.-Velo Clube de Centro/Mortágua

—

Apoio Época de 2018:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta do Velo Clube do Centro, datado de
27/10/2017 e através da qual informa que após longa reflexão decidiram dar em 2018 o passo
que há muito era pretendido e ambicionado.
A Federação Portuguesa de Ciclismo irá para a época de 2018 atribuir três (3) licenças
para equipas Continentais UCI de Formação, em que

8000

da equipa será composta por

ciclistas com menos de vinte e cinco (25) anos. No seguimento da sua politica de captação e
valorização de jovens promessas do ciclismo nacional, continuará à procura de novos talentos
para lançamento num calendário internacional e nacional mais ambicioso.
A subida de escalão significa a participação em provas internacionais, tais como Volta a
Portugal, com um maior impacto mediático, proporcionando também diretos na televisão,
reportagens televisivas e um maior acompanhamento dos média.
Como consequência o orçamento irá aumentar consideravelmente de cem mil euros
(100.000€)

(época de 2017) para trezentos mil euros (300.000€)- (época de 2018).

-

Tendo em conta os avultados investimentos realizados e a realizar pelo clube, tais como:
inscrição na UCI; aumento de frota automóvel (autocaravana, camião-oficina); e para oferecer
aos ciclistas

,

treinadores, mecânicos, massagistas e Staff em geral as melhores condições

solicita um reforço significativo do apoio concedido em 2017 para poder ter os resultados e
visibilidade mediática desejados e pretendidos.
Solicita assim, um apoio no valor de setenta e cinco mil euros (75.000€) dos quais quinze
mil euros (15.000€) a serem atribuidos em 2017 para poder dar resposta ao

enca gos

ffi~anceiros referentes a Taxas de Filiação e Inscrição na Federação Portugu~~is o
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União Ciclista Internacional.
----A Equipa será conhecida, denominada e inscrita como Continental UCI: Miranda
Mortágua.
Mortágua será mencionado nos equipamentos oficiais de treino e competição, na frota
automóvel nas laterais em destaque, redes sociais, website, comunicados de imprensa e
apresentação oficial aos media, sócios e simpatizantes.
O Senhor Presidente, no prosseguimento da política definida pela Autarquia para o apoio
ao desenvolvimento desportivo, e tendo em consideração o papel relevante desempenhado por
esta Associação Local de manifesto interesse público, e que pedido se enquadra na alínea c),
do número 1, do artigo 3°. do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, propós a atribuição no corrente ano do subsídio no valor de dez mil euros
(10.000,00 €) nos termos do Protocolo a

celebrar, e

a transferir após a assinatura do

Protocolo.
----A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio no
montante de dez mil euros (10.000,00 €), a transferir após assinatura de Protocolo

.

Por informação da contabilidade existem flindos disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701— Instituições sem fins
lucrativos, e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura
Desporto e Tempos Livres,
Recreativas,

no projeto 2017 5032

Atividades Culturais Desportivas e

devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo

compromisso.
7.1.3. Órfeão Polifónico de Mortágua

—

Apoio “Concerto Solidário 30 anos a cantar”:--

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 13/10/2017, do Orfeão Polifónico
de Mortágua dando conhecimento que pretende levar a efeito o Concerto Solidário 30 Anos a
Cantar” no dia 21 de outubro, no Centro de Animação Cultural.
A receita da bilheteira destina-se a angariar fúndos para aquisição de mai
Atelier de Expressão Artística do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) da S
14
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Misericórdia, pelo que designaram de concerto Solidário. E 30 anos a cantar deve-se ao facto
de o Orfeão Polifónico completar, este ano, 30 anos de existência

.

O Espetáculo vai ter como intervenientes o Orfeão Polifónico de Mortágua, o Coral de
Évora, um grupo de expressão artística do CAO, os participantes de canto do 2°. Festival da
Canção de Mortágua e grupo Maria Monda.
Assim, solicita apoio financeiro para fazer face às despesas inerentes à realização do
evento.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o montante
de dois mil euros (2.000,00 €), mediante a celebração de Protocolo previsto no artigo 4°. do
Regulamento de Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem findo disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

instituições sem fins

lucrativos, e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura

Desporto e Tempos Livres, no projeto 2017 5032

Atividades Culturais Desportivas e

Recreativas.

7.1.4. Associação de Desenvolvimento Social e Cultural Desportivo de Quilho

—

Pedido

de Apoio:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 26 09 2017, da Associação de
Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho através da qual relembra o pedido
datado de 29 08 2017 em que faziam referencia que em 2016 não lhe foi atribuído qualquer
apoio financeiro para a realização da Feira da Castanha e do Mel e em que solicitava também o
apoio para a despesa extra que tiveram com a queda do palco e que ascendeu ao montante de
mil e quinhentos euros (1.500,00

€).

Assim considerando que:
Esta Associação, tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica, visando a
prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade
15
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população
----Esta Associação desempenha relevantes funções sociais, com impactos diretos para a
economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, a prática desportiva, entre outros, e que tem
um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Estão reunidas as condições para atribuição do presente subsidio, nos termos do disposto
do artigo 9.° Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, o
Senhor Presidente propôs a atribuição de um subsidio no montante dois mil e quinhentos
euros 2.5000,00 €), sendo mil e quinhentos euros (1.500,00 €)para apoio à despesa da queda
do palco e mil euros (1.000,00 E) para apoio à realização da Feira da Castanha e do Mel,
mediante a celebração de Protocolo previsto no artigo 4°. do Regulamento de Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Por informação da contabilidade existem fundo disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal respetivamente na rubrica 080701

—

Instituições

sem fins lucrativos (despesa de capital), e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano
no objetivo 02 Cultura Desporto e Tempos Livres, no projeto 2017/5033
Associações Culturais Desportivas e Recreativas e na rúbrica 040701

—

—

Investimentos das

Instituições sem fins

lucrativos (despesa corrente), e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo
02 Cultura Desporto e Tempos Livres, no projeto 2017 5032
Desportivas e Recreativas.
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8.-HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO:
8.1.-URBANIZAÇÃO:
8.1.1.-Procedimento de Concurso Público para Adjudicação da Empreitada de
Reposição e Beneficiação de Pavimentos em Arruamentos de Diversas Povoações

—

Erros

e Omissões:
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos datada de 2 11 2017, sobre o assunto em epigrafe e que a seguir
se transcreve:
“

ASSUNTO: Erros e omissões apresentados por CONTEC e Izidoro Correia da Silva.----

EMPREITADA: Reposição e Beneficiação de pavimentos em arruamentos em diversas
povoações.
Pelo interessado CONTEC foi presente uma

lista de erros e omissões às peças do

procedimento acima referido, constando do seguinte:
1.-” que diversas quantidades de trabalhos constantes em vários artigos do mapa de
quantidades não estavam corretas , propondo assim quantidades diferentes.

“-

2.- Falta a indicação do tipo de solo a escavar.
3.- Solicita o desenho de pormenor das valetas.
Sobre o assunto informo:
1- que as medições encontram-se definidas corretamente no mapa de trabalhos pelo que os
concorrentes devem responder às quantidades ai mencionadas

.

Assim, proponho a recusa da lista de erros e omissões apresentada pelo interessado quanto
às alterações das medições.
2-Quanto ao tipo de solo a escavar informo que trata-se de solos adequados a escavação
por meios mecânicos( sem rocha dura).
3-Mexa-se o desenho de pormenor das valetas.
Pelo interessado Izidoro Correia da Silva informa que estão omissas as locali
valetas em betão mencionadas no artigo 1.7 do mapa de quantidades.
17
1

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Sobre este ponto informo que as valetas mencionadas no artigo 1.7 do mapa de
quantidades são para ser executadas nos arruamentos referidos na localização a indicar no local
pela fiscalização da obra.
Assim, proponho:
a) A não aceitação da lista apresentada quanto às alterações das medições constantes do
mapa de quantidades, mas somente quanto à omissão do tipo de solo e do desenho de
pormenor das valetas em betão.
b) Nos termos do n°2 do artigo 64° do CCP proponho a prorrogação do prazo para a
apresentação das propostas desde o dia 4 10 2017 até à data da comunicação dos erros e
omissões na plataforma eletrónica.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos, ou seja:
A não aceitação da lista apresentada quanto às alterações das medições constantes do
mapa de quantidades, mas somente quanto à omissão do tipo de solo e do desenho de
pormenor das valetas em betão.
b) Nos termos do n°2 do artigo 64° do CCP a prorrogação do prazo para a apresentação
das propostas desde o dia 4 10 2017 até à data da comunicação dos erros e omissões na
plataforma eletrónica.
8.2.-PLANEAMENTO URBANÍSTICO

-

SEGUNDA ALTERAÇÃO AO PLANO DE

PORMENOR DA AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MANUEL LOURENÇO
FERREIRA:
8.2.1.- Relatório de Ponderação da Participação Preventiva e Proposta de Plano:
Considerando que:
Através da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 19/04/2017, foi aprovado o
inicio do procedimento de Alteração do Plano de Pormenor para Ampliação do P~ciue
Industrial Manuel Lourenço Ferreira, os termos de referencia, a dispensa
ambiental e a abertura do período de participação preventiva;
18
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O mencionado período de participação pública para a formulação de sugestões e
apresentação de informações, previsto no n.° 2 do artigo 88.° do Decreto-Lei n.° 80/2015, de
14 de maio, que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT), decorreu, após publicitação no Diário da República, 2)’ série, n.° 189 de 29 de
setembro de 2017, através do Aviso n.° 11555 2017, entre os dias 2 e 23 de outubro, bem
como a publicitação na comunicação social e no site da Câmara Municipal de Mortágua, nos
termos do artigo 76°. do mesmo regime.
Foi presente o relatório de Ponderação Participativa Preventiva da “Determinação da
Alteração do Plano de Pormenor para Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira” para a formulação de sugestões e apresentação de informações sobre quaisquer
questões que pudessem ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração,
verificando-se que não se registou qualquer sugestão ou informação.
Assim, o Senhor Presidente propôs que a Câmara aprova-se:
1.- Relatório de Ponderação Preventiva.
2. Remeter a proposta de Alteração do Plano de Pormenor à Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional territorialmente competente para realização de conferência
procedimental com todas as entidades dos interesses a ponderar, nos termos do n.° 3 do artigo
86.° do RJIGT.
A Câmara, depois de apreciado o Relatório, deliberou por unanimidade aprovar:
1.-O Relatório de Ponderação Preventiva.
2.- Remeter a proposta de Alteração do Plano de Pormenor à Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional territorialmente competente para realização de conferência
procedimental com todas as entidades dos interesses a ponderar, nos termos do n.° 3 do artigo
86.° do RJIGT.

19
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9.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
9.1.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO:
9.1.1.-Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira
colaboração na ação “Sorteio

—

—

Parceria de

Tômbola de Natal 2017:

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 2017 DAF/002 1, de 2017/09/06 da
Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira

ACIBA, informando que tendo

como referência o sucesso alcançado no transato pretende realizar a ação

-

Sorteio

—

tômbola

de natal, durante o mês de dezembro, dirigida a todos os estabelecimentos comerciais do
Concelho de Mortágua que queiram participar;
Para tomar viável e possível a realização daquele evento solicita a inestimável
colaboração, no contacto direto com os comerciantes, para além de apoio para os prémios e
material de divulgação do evento que, atentas as edições dos anos anteriores, se estima em
dois mil e quinhentos euros (2.500,00€).
Por informação da contabilidade existem fbndos disponíveis para a assunção do
compromisso, que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701, e está inscrito
nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 08 -Desenvolvimento Económico, Programa
001 -Desenvolvimento do Turismo, projeto 2017 5059

-

Turismo Desporto e Natureza, Ação

8- Apoio Iniciativas de Outras Instituições.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.Mais foi deliberado que a participação dos comerciantes neste processo não acarreta para
os mesmos qualquer encargo.
9.1.2.-Recuperação do Lagar de Varas de Vale de Mouro

-

Minuta de Protocolo de

Cooperação a celebrar com a Associação Cultural e Recreativa de Vale de Mouro:
No âmbito da

candidatura apresentada ao Gabinete de Ação Local da ADICES, no

âmbito do PDR 2020

-

Operação 10.2.1.6

Renovação de Aldeias para a recu eraçã

reflincionalização do Lagar de Varas situado junto à Ribeira de Vale de Mouro, pel
Presidente foi presente a Minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar com a
20
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Recreativa de Vale de Mouro tem por objetivo definir as condições, obrigações e direitos a
titular a cada uma das partes na gestão, dinamização e funcionamento do Lagar de Varas de
Vale de Mouro, através do desenvolvimento de atividades e iniciativas visando a identificação,
estudo, conservação, valorização e divulgação do património histórico e cultural do Concelho
e da Região.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo
de Cooperação a celebrar com a Associação Recreativa de Vale de Mouro.
9.2.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:
9.2.1.- Empreitada de Execução da la. Fase das Infraestruturas do Plano de Pormenor
para a Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira

—

Prorrogação de

Prazo:
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos datada de 30 10 2017, sobre o assunto em epigrafe e que a
seguir se transcreve:
ASSUNTO: Execução da

1”.

Fase das Infraestruturas do Plano de Pormenor para a

Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira (PIMLF)

—

Prorrogação de Prazo

de Execução.
A firma Socitop, Lda. adjudicatária da empreitada em referência, vem solicitar prorrogação
do prazo da mesma, através de

mail em anexo, datado de 22 de setembro de 2017,

apresentando como argumento o facto da necessidade de alteração da implantação de
infraestruturas existentes, que não foram contempladas na empreitada, nomeadamente a rede
elétrica de média tensão, a rede primária de gás natural e a conduta adutora de água, bem
como a existência do edificio que serve de refeitório dos trabalhadores da firma Basi, cuja
implantação colide com o traçado do arruamento (Rua b). O edificio não poderá ser demolido
enquanto não estiverem concluídas as novas instalações da Basi.
Conforme dispõe o n°. 2 do art°. 13°. do Decreto-Lei n°.6 2004, de 6 de jane o, s a
prorrogação for graciosa, o empreiteiro não terá qualquer acréscimo de valor de r is
21
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preços em relação ao praz acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamento, que na
data da prorrogação se encontrar em vigor.
Existem 2 situações distintas:
a) A infraestruturas a serem alteradas, cujo processo de alteração se encontra tratado e
até ao final do ano há condições para a conclusão da obra;
b) A demolição do refeitório que não existem prazos para a entrada em funcionamentos
das novas instalações.
Assim, sou de opinião que se deveria deferir a pretensão, nas seguintes condições;
a) A prorrogação será graciosa;
b) O prazo para a execução da obra, excepto o troço da Rua B onde se encontra
implantado o refeitório da Basi, deverá ser prorrogado impreterivelmente, até 31 de dezembro
de 2017, tempo que se estima como suficiente para a conclusão da obra.
a) A conclusão ficará pendente da demolição do referido refeitório devendo a empreitada
ser suspensa apos a conclusão dos restantes trabalhos.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por maioria com três votos a favor do
Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PPD PSD e duas abstenções dos Vereadores eleitos
pelo

P5,

Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Nelson António Rodrigues Filipe, aprovar a

prorrogação de prazo da execução da empreitada até ao 31 de dezembro de 2017.

Os Vereadores

do PS justificaram a sua votação pelo facto de lhe suscitar dúvida o motivo

invocada para a prorrogação graciosa do prazo de execução da obra.
9.2.2.-Empreitada de Execução da

2a•

Fase das Infraestruturas do Plano de Pormenor

para a Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira

—

Prorrogação de

Prazo:
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos datada de 30 10 2017, sobre o assunto em epigrafe e que a
seguir se transcreve:
“ASSUNTO: Execução da

2~.

Fase das Infraestruturas do Plano de Po:
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Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira (PIMLF)

—

Prorrogação de Prazo

de Execução.
A firma Socitop, Ld~’. adjudicatária da empreitada em referência, vem solicitar prorrogação
do prazo da mesma, através de

mail em anexo, datado de 22 de outubro de 2017,

apresentando como argumento o facto da necessidade de alteração da implantação de
infraestruturas existentes, que não foram contempladas na empreitada, nomeadamente a rede
elétrica de média tensão, a rede primária de gás natural e a conduta adutora de água.
O prazo terminava com a última prorrogação deferida em 22/10/2017, solicitando uma
nova prorrogação de prazo.
Conforme dispõe o n°. 2 do art°.

130.

do Decreto-Lei n°.6/2004, de 6 de janeiro, se a

prorrogação for graciosa, o empreiteiro não terá qualquer acréscimo de valor de revisão de
preços em relação ao praz acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamento, que na
data da prorrogação se encontrar em vigor.
O prazo razoável de prorrogação, atendendo a que já foram recentemente desbloqueados
os “entraves” descritos que impossibilitavam a conclusão da obra, será até final do corrente
ano.
Assim, sou de opinião que se deveria deferir a pretensão, nas seguintes condições;
a) A prorrogação será graciosa;
b) O prazo para a execução da obra deverá ser prorrogado impreterivelmente, até 31 de
dezembro de 2017, tempo que se estima como suficiente para a conclusão da obra.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por maioria com três votos a favor do
Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PPD PSD, e duas abstenções dos Vereadores eleitos
pelo PS, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Nelson António Rodrigues Filipe, aprovar a
prorrogação de prazo da execução da empreitada até ao 31 de dezembro de 2017.
Os Vereadores do PS justificaram a sua votação pelo facto de lhe suscitar dúvida o mi
invocada para a prorrogação graciosa do prazo de execução da obra.
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9.3.- ASSOCIAÇÕES DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL:
9.3.1.-Associação Nacional de Municípios Portugueses

—

Quota para 2018:

Pelo Senhor Presidente foi presente a circular referência 64 2017, de 27/09/2017, da
Associação Nacional de Municípios Portugueses informando que de acordo com os n°s.l e 2
do artigo

310.

dos Estatutos da ANMP o valor da quota do ano de 2018 será no montante de

quatro mil trezentos e seis euros e setenta cêntimos (4.306,70 €).
A Câmara tomou conhecimento e deliberou considerar o montante da quota no Orçamento
Municipal para 2018.
9.4.-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA:
9.4.1.-Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

—

Decisão de

aprovação de candidatura:
Pelo Senhor Presidente foi presente o email, datado de 15/09/2017, da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra a dar conhecimento do projeto de decisão de aprovação
da candidatura n°. CENTRO

03-5266

FSE- 000017, apresentada ao Programa Operacional

Regional do Centro Plano Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, cuja
proposta de financiamento engloba doze (12) atividades, envolvendo dezanove (19)
Municípios que fazem parte da CIM, e um custo total de sete milhões quatrocentos e quatro
seiscentos e onze mil euros (7.404.611,00 €), para um projeto com duração de 1/3/2017 a
28/02/2020.
Sendo a aprovado o valor elegível total de sete milhões quatrocentos e quatro seiscentos e
onze mil euros (7.404.611,00 €), ao qual corresponde, a taxa de oitenta e cinco por cento
(85%), um financiamento de seis milhões duzentos e noventa e três euros novecentos e
dezanove euros e trinta e cinco cêntimos (6.293.919,35 €).
A Câmara tomou conhecimento.
10.-ADMINISTRAÇÃO:
10.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPA
Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do o
24
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Municipal do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do Decreto
número

54-A199,

-

Lei

de 22 de fevereiro, conjugado com a alínea d) do número 1 do artigo 33°. da

Lei n°. 75 2013, de 12 setembro, a proposta de modificação por alteração ao orçamento que
apresentava os seguintes valores:
Reforço despesas de capital
Anulação despesas de capital
Reforço despesas correntes
Anulação despesas correntes

cento e cinquenta mil e quinhentos euros (150.500,00

€);----

duzentos e dez mil euros (210.000,00 €).
cinquenta mil e quinhentos euros (50.500,00 E).
zero euros (0,0 E).

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal a Câmara deliberou, por
unanimidade aprová-La.
10.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO DE 2017:
Considerando a necessidade de dotar diversos projetos das Opções do Plano do corrente
ano de verbas necessárias à satisfação de compromissos assumidos decorrentes da evolução
normal dos empreendimentos em curso, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do
ponto 8.3.2.3 do Decreto

Lei número 54-A/99, de 22 de fevereiro, conjugado com a alínea

d) do número do 1 do artigo 33°. da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de
alteração às Opções do Plano do corrente ano que apresentava os seguintes valores:
Modificação do Financiamento Definido- trinta e cinco mil e quinhentos euros
(35.500,00€).
Modificação do Financiamento não definido

—

cento e vinte e sete mil euros /127.000,00€)

----Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por unanimidade
aprová-la.
10.3.-PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE TAXAS A APLICAR NA DERRAMA NOS
TERMOS DO ART°. 18°. DA LEI N°.73/2013, DE 3 DE SETEMBRO:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta, datada de 31/10/2017:
O n° 1, do art°. 18°, da Lei n.° 73 2013, de 3 de setembro

—

Regime Fin ce o

Autarquias Locais, prevê que os municípios podem deliberar lançar anualmente um
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até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).
A referida Lei estabelece, ainda, no n.°4 do mesmo artigo, a possibilidade de ser fixada
uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano
anterior que não ultrapasse 150.000,00€.
Neste sentido, considerando a atual conjuntura económica e financeira e como forma de
incentivo às empresas propõe-se:
Para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse
150.000,00€, aplicar, no ano económico de 2018, uma taxa reduzida de derrama de 0,0%
(isenção de taxa) sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, para todos os sujeitos
passivos que tenham estabelecimentos estáveis ou representações locais no município e matéria
coletável superior a 50.000,00€, o lucro tributável imputável à circunscrição de cada município
é determinado pela proporção entre os gastos com a massa salarial correspondente aos
estabelecimentos que o sujeito passivo nele possua e a correspondente à totalidade dos seus
estabelecimentos situados em território nacional:
Para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior superior
150.000,00€, aplicar, no ano económico de 2018, uma taxa de derrama de 1,0 % sobre o
lucro tributável sujeito e não isento de IRC, para todos os sujeitos passivos que tenham
estabelecimentos estáveis ou representações locais no município e matéria coletável superior a
50.000,00€, o lucro tributável imputável à circunscrição de cada município é determinado pela
proporção entre os gastos com a massa salarial correspondente aos estabelecimentos que o
sujeito passivo nele possua e a correspondente à totalidade dos seus estabelecimentos situados
em território nacional.
Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos termos e para
efeitos do disposto no artigo 25.°, n.° 1, alínea d) e no artigo 33.°, n.°l, alínea ccc), do re ime
jurídico das autarquias locais, aprovado pela lei n 75 2013, de 12 de setembro.”
.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar
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Mais foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 28.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, requerer ao Presidente da Assembleia Municipal a convocação
de uma sessão extraordinária deste órgão para a apreciação e aprovação

deste assunto,

considerando o prazo para comunicação do mesmo à Autoridade Tributária e Aduaneira.
10.4.-PROPOSTA FIXAÇÃO DA PERCENTAGEM DO IRS PRETENDIDO PELO
MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART°. 26°. DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS

-

LEI

N°.73/2013, DE 3 SETEMBRO:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta, datada de 31/10/2017:
“Nos termos do n°. 1 do art.° 26° da Lei n° 73 2013, de 3 de setembro

—

Regime Financeiro

das Autarquias Locais, os Municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até
5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial,
relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta
líquida das deduções previstas no n°1, do art.° 78° do Código do IRS, deduzido do montante
afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento Social nos termos do n.° 2 do art.° 69°..A participação referida depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida
pelo Município. Caso a percentagem deliberada pelo Município seja inferior a 5%, o produto
da diferença de taxas e a coleta líquida é considerado como dedução à coleta do IRS, a favor
do sujeito passivo, relativamente aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele que
respeita a participação variável.
No sentido de aliviar a carga fiscal dos munícipes, que nos dias de hoje já veem os seus
orçamentos familiares tão asfixiados, propõe-se a fixação daquela participação em 0,0%, o que
corresponderá a uma redução de 100% da receita que seria arrecadada pela Câmara, a qual
reverterá a favor dos sujeitos passivos.
Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos termos e para
efeitos do disposto no art.° 25.°, n.° 1, alínea c), da Lei n.° 75 2013, de 12 de setemb
Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos term
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efeitos do disposto no artigo 25.°, n.° 1, alínea c) e no artigo 33.°, n.°1, alínea ccc), do regime
jurídico das autarquias locais, aprovado pela lei
A Câmara,

no.

75/2013, de 12 de setembro.

depois de apreciado o assunto,

deliberou por unanimidade aprovar a

proposta.
Mais foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 28.°, n.° 1, alínea a) da Lei
n.°

75 2013, de 12 de setembro,

requerer ao Presidente da Assembleia Municipal a

convocação de uma sessão extraordinária deste órgão para a apreciação e aprovação deste
assunto, considerando o prazo para comunicação do mesmo à Autoridade Tributária e
Aduaneira.
10.5.-PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
IMÓVEIS ART°. 112°. DO CIMI:_
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta, datada de 31/10/2017:
De acordo com o n.° 5 do art.° 1 l2.° do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis,
aprovado pelo decreto-lei n.° 287 2003, de 12 de novembro, na sua redação atual, na sua atual
redação, compete aos Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixar a taxa
de IMI a aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos na alínea c) do n.° 1 do mesmo
artigo, designadamente:
Alínea e)

-

Prédios urbanos nos termos do CIMI: 0,3% a 0,45%. (Redação da Lei n.

2016, de 30 de março).
----Na atual situação económica e financeira do país e tendo em vista concretizar mais um
passo na estratégia municipal de redução da carga fiscal sobre as famílias locais, tão
penalizadas por aquela situação, e porque as condições financeiras do Município fruto de uma
gestão rigorosa o permitem, propõe-se para vigorar no ano de 2017, com efeitos na liquidação
que será feita em 2018 a aplicação da seguinte taxa:
Alínea c)

-

Prédios Urbanos: 0,3° o; (mínimo permitido).

Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos te
efeitos do disposto no artigo 25.°,

n.°

o e

1, alínea d) e no artigo 33.°, n.°l, alínea ccc , d regime
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jurídico das autarquias locais, aprovado pela lei n°. 75/2013, de 12 de setembro.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.
Mais foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 28.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, requerer ao Presidente da Assembleia Municipal a convocação de
uma sessão extraordinária deste órgão para a apreciação e aprovação

deste assunto,

considerando o prazo para comunicação do mesmo à Autoridade Tributária e Aduaneira.
10.6.-PROPOSTA DE REDUÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

-

TAXA PREVISTA NO ARTIGO 112°.-A DO CÓDIGO DO CIMI:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta datada de 31/10/2017:
A Lei n°7-A/2016, de 30 de março, (Lei do Orçamento de Estado para 2016) aditou o
art.° 1 12.°-A ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
287/2003, de 12 de novembro, que preconiza a possibilidade de os municípios, mediante
deliberação da assembleia municipal, fixarem uma redução da taxa que vigorar no ano a que
respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte do prédio urbano destinado a habitação própria
e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar e que seja efetivamente afeto a tal
fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o
respetivo agregado familiar, de acordo com a tabela infra:
Número de dependentes a cargo

Dedução fixa (em €)

1

20

2

40

3oumais

70

A deliberação referida deve ser comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira, nos
termos e prazo previstos no n.° 14 do artigo 1 12.° do Código do IMI, por transmissão
eletrónica de dados até 30 de novembro.

-,

A verificação dos pressupostos para a redução da taxa do IMI é efetuada pela
29
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Tributária e Aduaneira, de forma automática e com base nos elementos constantes nas matrizes
prediais, no registo de contribuintes e nas declarações de rendimentos entregues.
Para efeitos do disposto no referido artigo 1 12°.-A, a composição do agregado familiar é
aquela que se verificar no último dia do ano anterior àquele a que respeita o imposto.
Considera-se o prédio ou parte de prédio urbano afeto à habitação própria e permanente
do sujeito passivo ou do seu agregado familiar quando nele estiver fixado o respetivo domicílio
fiscal.
A Autoridade Tributária e Aduaneira disponibiliza aos municípios, até 15 de setembro, o
número de agregados com um, dois e três ou mais dependentes que tenham, na sua área
territorial, domicílio fiscal em prédio ou parte de prédio destinado a habitação própria e
permanente.
Pese embora o Município ter proposto a fixação da taxa de IMI no mínimo permitido por
lei, tal medida não obsta a que se possa concretizar mais um passo na estratégia
municipal de redução da carga fiscal sobre as famílias locais, tão penalizadas pela
situação económica e financeira do país.
A aprovação desta proposta, e o seu impacto nos orçamentos futuros, pode ser acautelado
pela adoção de medidas de controlo da despesa municipal, nomeadamente despesas de
funcionamento.
De acordo com informação da Autoridade Tributária e Aduaneira, enviada 14/09/20 17 via
e:mail, a aplicação desta medida representa uma diminuição de coleta fiscal no montante de
100.350,62

€.

Justifica-se fixar uma redução da taxa de IMI, nos casos de imóvel destinado a habitação
própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, e atendendo ao
número de dependentes, nos termos do previsto art.° 112°-A do Código do IMI, porquanto:
a) As famílias com dependentes têm despesas acrescidas;
b) A família, como pilar da nossa comunidade deve ser destacada, valorizada e
c) A redução da taxa de IMI, que se propõe, funcionará como incentivo à
30
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consequente aumento da população do nosso concelho.
Em reconhecimento dessa realidade, reduzir o IMI aos nossos munícipes nos termos da lei,
é uma das medidas que podem ser tomadas, com alcance direto para muitas famílias e para o
desenvolvimento do nosso concelho.
Assim, propõe-se e a aplicação das seguintes taxas de redução:
‘

Número de dependentes a cargo

Dedução fixa (em €)

1

20

2

40

3oumais

70

Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos termos e para
efeitos do disposto no artigo 25.°,

11.0

1, alínea d) e no artigo 33.°, n.°1, alínea ccc), do regime

jurídico das autarquias locais, aprovado pela lei n°. 75/2013, de 12 de setembro.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.Mais foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 28.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, requerer ao Presidente da Assembleia Municipal a convocação
de uma sessão extraordinária deste órgão para a apreciação e aprovação deste assunto,
considerando o prazo para comunicação do mesmo à Autoridade Tributária e Aduaneira.
10.7.-PROPOSTA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS
(IMI) DURANTE 3 ANOS PARA TODOS OS EDIFÍCIOS PARA HABITAÇÃO
TOTAL OU PARCIALMENTE DANIFICADOS PELOS INCÊNDIOS OCORRIDOS
NO CONCELHO DE MORTÁGUA EM 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2017:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta datada de 31/10/2017:
“Considerando:
a) Os incêndios que grassaram nos pretéritos dias 15 e 16 de outubro e que t
maior parte das freguesias do Concelho de Mortágua, com exceção das freguesias d
Pala e Trezoi;
3’
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b) Que tal acontecimento originou danos de diversa índole, no património público e
privado, assim como pessoais, afetando em grande medida a vida e o quotidiano das
populações que residem e laboram no Município;
c) Que de entre esses danos, contam-se mais de uma centena de edificios que ficaram total
ou parcialmente danificados devido aos incêndios;
d) Que foi

por Despacho urgente emanado, em 16 10 2017, pelo Senhor Primeiro

Ministro e pela Senhora Ministra da Administração Interna, Declaração de Calamidade Pública
nos Concelhos dos Distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda,
Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, devido aos incêndios
florestais de grande dimensão ocorridos a 15 e 16 de outubro em inúmeros Concelhos
daqueles Distritos, entre os quais Mortágua;
e) Que de acordo com a alínea a) do artigo 14.° da Lei n.° 73 2013, de 3 de setembro e o
artigo

1.0

do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.°

287 2003, de 12 de novembro, e respetivas alterações, o IMI incide sobre o valor tributável
dos prédios rústicos e urbanos situados no território português, constituindo receita dos
municípios onde os mesmos se encontram situados;

O Que nos termos da alínea d), do artigo

15.° e n.° 2, do artigo 16.° da Lei n.° 73/2013, de

3 de setembro, a assembleia municipal pode, por proposta da câmara municipal, através de
deliberação flindamentada, conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e
outros tributos próprios;
g) Que é da mais elementar justiça tomar medidas que obviem a que os cidadãos sejam
prejudicados pecuniariamente, por situações a que não deram origem e que desvalorizaram o
seu património imóvel de forma substancial, tendo em vários casos implicado a completa
destruição das suas habitações e outros edificios afetos a usos diversos.
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da ai’ ea
artigo 15.° e n.° 2, do artigo 16.° da Lei n.° 73 2013, de 3 de setembro e da alínea ccc)
do artigo 33.°, conjugada com a alínea c), do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.°75/20
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setembro, submeter à apreciação e decisão da Assembleia Municipal o seguinte:
Isentar do IMI, relativamente aos anos de 2017, 2018 e 2019, tributo a liquidar em 2018,
2019 e 2020 respetivamente, todos os edificios para habitação, conforme o definido na alínea
c) do artigo 3°. do Decreto-Lei n°. 130 2017, de 7 de outubro, total ou parcialmente
danificados pelos incêndios ocorridos no concelho de Mortágua a 15 e 16 de outubro, nos
termos da lista a fornecer pela Câmara Municipal à Autoridade Tributária e Aduaneira.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.
Mais foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 28.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.°
75/20 13, de 12 de setembro, requerer ao Presidente da Assembleia Municipal a convocação de
uma sessão extraordinária deste árgão para a apreciação e aprovação deste assunto,
considerando o prazo para comunicação do mesmo à Autoridade Tributária e Aduaneira.
10.8.-PROPOSTA

-

TAXA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE PASSAGEM:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta datada de 3 1/10/2017:
Considerando que:
A Lei n.° 5 2004, de 10 de fevereiro (Lei das Comunicações Eletrónicas), na redação que
lhe foi dada pela Lei n.° 127 2015, de 3 de setembro, estabelece no seu artigo l06.°, que os
direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas,
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações
eletrônicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal
podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem
(TMDP);
Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços
de comunicações eletrônicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu
pagamento;
A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre o
faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de co

Li
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eletrônicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente
município;
O percentual da TMDP é aprovado anualmente por cada município até ao fim do mês de
dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25 %;
Desde o ano de 2007 que a Assembleia Municipal, por proposta da Câmara Municipal,
tem deliberado fixar em

000

a taxa municipal de direito de passagem e, por conseguinte, não

cobrar a referida taxa às entidades que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas
acessíveis ao público em lugar fixo, nos termos do disposto no art°. 106°. da Lei n°. 5/2004, de
20 de Fevereiro, uma vez que a mesma fria onerar o orçamentos dos munícipes;
Proponho que a Câmara delibere ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.° 1 do artigo
33.° da Lei n.° 75 2013, de 12 de Setembro, propor à Assembleia Municipal que aprove fixar
em 0% a TMDP, no ano de 2018, dado que de acordo com o previsto na alínea b) do n.° 1 do
artigo 25.° da citada lei, a aprovação das taxas e a fixação do respetivo valor é da competência
do órgão deliberativo.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.Mais foi deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 28.°, n.° 1, alínea a) da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, requerer ao Presidente da Assembleia Municipal a convocação
de uma sessão extraordinária deste órgão para a apreciação e aprovação

deste assunto,

considerando o prazo para comunicação da taxa.
10.9.-ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2018:
O Senhor Presidente deu conhecimento que se encontrava a trabalhar na elaboração dos
documentos previsionais para o ano de 2018 (Opções do Plano e Orçamento) a serem
apreciados e aprovados pela Câmara e remetidos à Assembleia Municipal no final do corrente
mês de outubro e informou os Senhores Vereadores que podem, se o entenderem, apresentar
até ao próximo dia 24 de novembro as suas propostas sugestões de ações ou projetos
naqueles documentos, tendo embora em consideração que o Plano de Invet
plurianual.
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Os membros do Executivo presentes tomaram conhecimento.
10.10.-AUTO DE NOTICIA DE CONTRA

-

ORDENAÇÃO N°. 85/17 INSTAURADO

PELA GNR DE SANTA COMBA DÃO POR CONTRAVENÇÃO AO DEC. LEI N°.
169/2012 DE 1 DE AGOSTO (SIR

-

SISTEMA DE INDUSTRIA RESPONSÁVEL)

CONTRAVENÇÃO AO DEC. LEI 169/2012::Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 153 17, 14 06 2017, recebido a
2/07/2017 e registado a 19 09 2017, da Guarda Nacional Republicana

Destacamento de

Santa Comba Dão, a remeter o Auto de Noticia por Contra- Ordenação n°. 85 17, em que é
arguida a Empresa Somodarte 2, LcP. com o NIF 513328092, com sede na Rua das
Gandaradas, 26, Tarrastal, 3450-3 16 Pala, cujo representante legal é Vitor Martins Duarte,
com o NIF 183063210, residente na Rua da Capela, n°.6, 3450-317 Pala, pelo facto de, no dia
12 de junho de 2017, no âmbito de uma ação de patrulhamento terem verificado a existência
de uma carpintaria, licenciada com o CAE Principal 31091

fabricação de mobiliário de

madeira para outros fins tendo iniciado a atividade em dezembro de 2014, sem possuir o
respetivo licenciamento mera comunicação prévia para utilização daquelas instalações para o
desenvolvimento da atividade industrial em que está incluído, tipo 3 dos estabelecimentos
industriais, cuja entidade coordenadora do licenciamento é a Câmara Municipal o que constitui
uma infração aos n°.1 a 4 do artigo 11°., artigo 33°.

e artigo 34°. do SIR

Sistema da

Industria Responsável, aprovado pelo Dec. Lei 269 2012, punível pela alínea j) do n°.2 e n°.3
do artigo 75°. do citado SIR

a que corresponde

uma coima mínima no montante de

quinhentos euros (500,00 €) e máxima de dois mil e quinhentos euros (2.500,00 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade nos termos do n°.
2 do artigo 77°. do citado diploma legal, proceder à instrução do processo de contra

—

ordenação designando como instrutor a Assistente Técnica Maria Joana Coragem Albano.
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10.11.-AUTORIZAÇÃO

À

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MORTÁGUA DE

ABERTURA DE CONTA SOLIDÁRIA DENOMINADA “REABILITAR MORTÁGUA
2017”:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio re?. 379 2017, de 19 102017, informando
que perante a catástrofe provocada pelos incêndios que deflagram no Concelho nos últimos
dias e quase o dizimaram, muitas foram as manifestações de solidariedade popular no sentido
de apoiar aqueles a quem o fogo lhes destruiu os pertences.
Assim, tomava-se necessário urgente a criação de uma conta bancária para onde possam
ser transferidos os donativos de apoio às vitimas da referida catástrofe.
Desta forma a Santa Casa da Misericórdia disponibilizou-se para que a referida conta seja
aberta em seu nome, domiciliando-a na Caixa Geral de Depósitos de Mortágua, denominada
Reabilitar Mortágua, 2017, como IBAN: PT5O 0035 0516 00017642 630 15.
Propondo, ainda, que a gestão da seja efetuada, conjuntamente, com o Município de
Mortágua, mediante um plano de prioridade previamente estabelecido.
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 1°. e 2°. do Decreto

Lei n°. 87/99, de 19 de

março, requere que seja dada a respetiva autorização para a abertura da referida conta.
Considerando a urgência emitiu, em 19 10 2017, o Senhor Presidente

despacho de

autorização na abertura da conta, para para posterior ratificação em Reunião de Câmara.
Assim, nos termos da alínea a) do n°.1 e 3 do art°. 35°. da Lei n°. 75 2013, de 12 de
setembro propôs que a Câmara Municipal delibera-se ratificar o ato de autorização da abertura
da conta.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por maioria com três votos a favor do
Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PPD PSD, e uma abstenção do Vereador eleito pelo
P5, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques aprovar ratificar o ato de autorizar a abertura da conta
solidário.
O Vereador do PS justificou a sua votação pelo facto de entender que a Cã
deveria ser titular da conta.
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O Vereador Nelson António Rodrigues Filipe não participou da apreciação e votação
deste ponto pelo facto de pertencer aos Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de
Mortágua.
11.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
11.1.-PROCESSO N°. 1/2016/130 DE PROPRIEDADE HORIZONTAL:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01 2016 130, requerimento
01/2017 561, de David Simões, contribuinte 101148429, residente na Rua da Escola, n°. 11, na
Marmeleira, Freguesia da Marmeleira, a requerer na qualidade de proprietário das edificações
na Rua Dr. José Lopes de Oliveira, em Mortágua, e implantado no prédio urbano registado na
Conservatória do Registo Predial sob o n°. 889 e na matriz da União das Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, sob o artigo 3078, a emissão de certidão de
divisão dos prédios em propriedade horizontal.
No prédio urbano existem duas edificações, um edificio principal com quatro (4) pisos e
uma moradia bifamiliar com dois (2) pisos, o requerente pretende dividir as duas edificações
em frações, conforme memória descritiva e justificativa constante no processo, e que se dá
aqui por integralmente reproduzida.
O Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do Território exarou sobre o
processo o Parecer Técnico, datado de 12 092017, e que se transcreve:
“

A análise do processo e ainda da informação dos Serviços Administrativos Municipais,

permitem-me concluir o seguinte:
.

Constitufram-se frações autónomas, distintas e isoladas entre si, que possuem saída

própria para parte comum do prédio (logradouro).
.

É

dado cumprimento aos pressupostos constantes do artigo 1414°. e 1415 do Código

Civil.
.

Nada há a opor à constituição da propriedade horizontal apresentada pelo que se p opõe

a sua aprovação superior.”
A Câmara, depois de analisar a pretensão e baseada na informação do Chefe d

---

-
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Planeamento e Gestão Urbanística, deliberou por unanimidade certificar que o prédio acima
identificado reúne as condições previstas nos artigos 1414°. e 1415°. e seguintes do Código
Civil, para a sua certificação em propriedade horizontal.
11.2.-REQUERIMENTO N°. 648/2017 DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS
DO PROCESSO N°. 01/2017/84 DE CONSTRUÇÃO NOVA E DEMOLIÇÃO

-

INDUSTRIA, DA EMPRESA SOCITOP, LDE.:
Foi presente o requerimento da Socitop, Unipessoal, L&. registado com n°. 648 2017 a
requerer a isenção de pagamento da taxa no valor de 807,00 € referente ao licenciamento do
Proc°. 01 2017 84, de construção de Nova e Demolição

—

Industria, sita no Parque Industrial

Manuel Lourenço Ferreira, União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e
Almaça.
Conforme o previsto na alínea b) do número 1 do artigo 29°. do Regulamento Municipal
de Urbanização, Edificação e Taxas a Câmara Municipal pode conceder a isenção de
pagamento de taxas a “Ás empresas que criem no mínimo 5 postos de trabalho.”
A informação dos serviços constante no processo considera que a petição reúne condições
para ser apreciada em reunião de Câmara.
Porém, conforme o preceituado no n°.2 do artigo 16°. da Lei n°.73 2013 de 3 de setembro,
a competência para a concessão de tais isenções ou reduções é da Assembleia Municipal, por
proposta pela Câmara Municipal.
Assim, a Câmara deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal a concessão
à Socitop, Unipessoal, Lda.

da isenção de pagamento de taxa de 807,00 €, referente ao

licenciamento do Proc°. 01 2017 84, de construção de Nova e Demolição

Industria, sita no

Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, União das Freguesias de Mortágua, Vale de
Remigio, Cortegaça e Almaça.
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11.3.-PROCESSOS

DE

CONSTITUIÇÃO

DE

COMPROPRIEDADE

OU

AMPLIAÇÃO DE COMPARTES:
11.3.1.-De Maria Cristina Martin
Pelo Senhor Presidente foram presentes os processos:
a) n0. 10.2017.26, de Maria Cristina Martins, na qualidade de cabeça de casal da herança
aberta por óbito de Isidro Cordeiro de Jesus, seu marido, proprietário de metade
prédio rústico inscrito na matriz da Freguesia de Sobral
denominado

“

Q

2)

do

com o artigo 3249 no local

Cortiço”, sito em Sobral, Freguesia de Sobral, a que corresponde a área de

0,2450 ha e solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei
número 64 2003, de vinte e três de agosto, para constituição de compropriedade ou ampliação
do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de escritura de partilha a favor de
Abilio de Jesus e de Maria de Fátima Martins.
b) n°. i 0.2017.27, de Maria Cristina Martins, na qualidade de cabeça de casal da herança
aberta por óbito de Isidro Cordeiro de Jesus, seu marido, proprietário do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia de Sobral com o artigo 3350 no local denominado “Valeiro
dos Barreiros”, sito em Sobral, Freguesia de Sobral, com a área de 0,20000 ha e solicitando a
emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64 2003, de vinte e
três de agosto, para constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes do
mesmo para efeitos de registo de escritura de partilha a favor de Abilio de Jesus e de Maria
de Fátima Martins.
c) n°. 10.2017.28, de Maria Cristina Martins, na qualidade de cabeça de casal da herança
aberta por óbito de Isidro Cordeiro de Jesus, seu marido, proprietário de dois terços (2 3) do
prédio rústico inscrito na matriz da Freguesia de Sobral

com o artigo 2494 no local

denominado “Vale da Figueira”, sito em Sobral, Freguesia de Sobral, a que corresponde a
área de 1333,33 m2 e solicitando a emissão do parecer nos termos do númer

d

54°., da Lei número 64 2003, de vinte e três de agosto, para constituição de co

opri

ou ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo
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partilha a favor de Joaquim Marfins de Jesus e de Manuel Martins de Jesus.
d) n°. 10.2017.29, de Maria Cristina Martins, na qualidade de cabeça de casal da herança
aberta por óbito de Isidro Cordeiro de Jesus, seu marido, proprietário do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia de Sobral

com o artigo 2509 no local denominado

“Mermoiral”, sito em Sobral, Freguesia de Sobral, com a área de 0,20000 ha e solicitando a
emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64 2003, de vinte e
três de agosto, para constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes do
mesmo para efeitos de registo de escritura de partilha a favor de Maria de Fátima Martins de
Jesus e de Joaquim Martins de Jesus.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão de constituição de
compropriedade ou ampliação de compartes.
11.3.2. De João Martins:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10.2017.30, de João Martins

,

na

qualidade de proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da Freguesia de Pala com o
artigo 5432 no local denominado “Vale de Aveleira”, sito em Pala, Freguesia de Pala, a com
a área de 0,998400 ha e solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo
54°., da Lei número 64 2003, de vinte e três de agosto, para constituição de compropriedade
ou ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de escritura de
doação a favor de Flávio Daniel Duarte Martins e de Luis Carlos Duarte Martins.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão de constituição de
compropriedade ou ampliação de compartes.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada ence
pelas dezoito horas e trinta minutos

da a eunião

.

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser as&
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Secretário do Órgão e pelo Senhor

