CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°.23/2012
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM CINCO DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE:
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, pelas quinze horas, nesta
Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu o Executivo
deste Órgão, conforme o disposto no artigo 62°. da Lei número 169/99, de dezoito de
setembro, com a redação dada pela Lei número 5-A12002, de onze de janeiro, em reunião
ordinária sob a presidência do Senhor Presidente, Dr. Afonso Sequeira Abrantes, e com a
presença dos Senhores Vereadores: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques, D?. Márcia Maria
dos Santos Lopes, Eng°. Raul da Silva Marta e Dr. Filipe Manuel Ferreira Valente.
O Senhor Vereador Dr. Vítor Manuel da Fonseca Fernandes, não esteve presente na
reunião por motivo pessoal, tendo a Câmara considerada justificada a falta
A presente reunião foi secretariada pelo Coordenador Técnico Manuel Jorge Gomes
Nunes, seeretário do órgâo.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1.-APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião anterior, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a sua leitura, a Câmara
deliberou aprová-la por unanimidade.
2.-INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE:-O Senhor Presidente, nos termos do n°.3 do art°. 65°. da Lei n°. 169/99, de 18 de
Setembro, com a redação dada pela Lei n°.5-A12002, de 11 de Janeiro, deu conhecimento das
decisões tomadas no uso das competências que lhe foram delegadas e das subdelegadas nos
Vereadores, geradoras de receitas e custos, nomeadamente as previstas:
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Na alínea d) do número 5 do artigo 64°. Citado diploma, emissão de licenças de veículos.
Na alínea a) do número 5 do artigo 64°. citado diploma, de concessão de licenças nos
casos e nos termos estabelecidos por lei, designadamente para construção, reedificação,
utilização, conservação ou demolição de edificios.
No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação

—

Decreto

dezasseis de Dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto

—

—

Lei número 55 5/99, de

Lei número 177/2001, de

quatro de Junho, com as alterações introduzidas pela Lei número 60/2007 e Decreto

-

Lei n°.

26/2010, de 30 de Maio.
No Regime Jurídico de Instalação e de Funcionamento dos Estabelecimentos de
Restauração e de Bebidas

—

Decreto-Lei número 234/2007, de dezanove de Junho, posteriores

alterações e respetivos diplomas regulamentares.
Nos artigos

5°. e 14°., do Decreto

30~,

Lei número 268/2009, de vinte e nove de

—

Setembro, de licenciamento de instalação e de funcionamento de recintos itinerantes e
improvisados para espetáculos e divertimentos públicos e artigo 7°.-A, Decreto

Lei número

—

309/2002, para a instalação de recintos provisórios de divertimentos públicos.
No Regime jurídico do licenciamento e fiscalização pelas Câmaras Municipais de
atividades diversas anteriormente cometidas aos Governos Civis

-

Decreto

—

Lei número

310/2002, de dezoito de Dezembro.
No artigo

150.

do Regulamento Geral do Ruído, Decreto

—

Lei número 9/2007, de

dezassete de Janeiro, e respeitante ao licenciamento especial de ruído, no âmbito das
atividades ruidosas temporárias e à fiscalização do cumprimento do referido regulamento.
Na Lei número 97/88, de dezassete de Agosto e posteriores alterações

—

Afixação de

Mensagem Publicitárias ou de Propaganda, relativas ao licenciamento de publicidade
exterior.
As do Decreto

—

Lei número 42/2008, de dez de Março
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Regulamentação do Exercício
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da Atividade de Comércio a Retalho de forma não sedentan
No artigo 1°. do Decreto

—

-

Lei número 139/89, de vinte e oito de Abril, licenciamento de

ações de mobilização de solos.
No artigo 4°. do Decreto

—

Lei número 411/98, de trinta de Dezembro e posteriores

alterações relativo ao regime Jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação,
trasladação e cremação de cadáveres.
Os orçamentos aprovados apresentados pelos serviços para a execução de ramais de
ligação de água ao domicílio e para os ramais de ligação à rede de saneamento básico e
autorizada a respetiva ligação.
O Senhor Presidente informou ainda que no uso da competência própria:
Adjudicou a elaboração do estudo geológico e geotécnico dos terrenos de ampliação do
Parque Industrial de Mortágua à Finna Geotest
pelo valor global de

—

Consultores Geotécnicos e Estruturas, L&.

doze mil novecentos e oitenta e dois euros e trinta cêntimos

(12.982,30€);
Autorizou por administração direta a realização da obra de construção de muros de
vedação no alargamento da Rua da Gandarada bem como a aquisição dos materiais
necessários cujo orçamento se estima em três mil oitocentos e dezanove euros e vinte e dois
cêntimos (3.819,22€) sem IVA incluído.
Adjudicou á firma Concentra pelo valor de mil oitocentos e vinte e nove euros e trinta e
quatro cêntimos (3.829,34 €) o fornecimento de brinquedos para distribuir pelos filhos dos
trabalhadores do Município aquando do almoço de Natal;
Adjudicou ao estabelecimento comercial “Feira 2” o fornecimento de quarenta e um (41)
cabazes de Natal pelo valor de dois mil quinhentos e trinta e seis euros e sessenta e seis
cêntimos (2.536,66 €), com IVA incluído a distribuir por agregados de família carenciados;
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O Senhor Presidente deu ainda conhecimento que em cumprimento da deliberações
tomadas em reunião de Câmara procedeu-se à transferência de :
Cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte euros (52.420,00 €) para a Santa Casa da
Misericórdia de Mortágua para apoio à construção do Lar Residencial /CAO.
Trinta mil euros (30.000,00

€) para a Associação Cultural e Recreativa de Vale de Mouro

para apoio à execução das obras de recuperação no Parque atrás da Capela de Vale de Mouro
—

P. Fase do Parque Temático;
Trinta e cinco mil euros (35.000,00 €) para a Junta de Freguesia do Sobral para apoio à

construção da Casa Mortuária do Sobral;
Sete mil euros (7.000,00 €) para a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do
Sobral/Comissão da Capela de 5. Cristovão em Vila Meã para apoio à construção de telheiro
de apoio.
Doze mil emos (12.000,00 €) para o Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Irmânicos” da
Marmeleira para apoio às obras de adaptação da Escola Primária da Marmeleira para
instalação do seu Espaço Museológico.
Informou ainda que no âmbito do plano das atividades culturais a desenvolver pelo
Município no mês de Dezembro irá realizar-se no Centro de Animação Cultural, de 15 de
Dezembro a 6 de Janeiro de 2013, a quinta edição da exposição de presépios “Natal com as
Associações”, em que irão participar 21 Associações.
O Senhor Presidente deu também conhecimento da seguinte legislação:
Decreto-Lei n°. 253/2012, de 27 de novembro

—

Procede à quarta alteração ao Decreto-

Lei n°. 28/2008, de 22 de Fevereiro, relativo à criação, estruturação e fimcionamento dos
agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, no que respeita ao critério
geodemográfico da sua implantação, à designação dos diretores executivos e à composição
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dos conselhos clínicos e de saúde.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
n°. 323, referente ao dia 4 de Dezembro corrente, 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.-ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MORTÁGUA:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio datado de 27 de Novembro, da Assembleia
Municipal de Mortágua, dando conhecimento que na sua sessão extraordinária realizada no
pretérito dia de 23 de Novembro, tomou a seguinte deliberação:
Aprovou por unanimidade rejeitar a “Proposta Concreta de Reorganização Administrativa
das Freguesias Situadas no Território no Município” elaborada, nos termos da Lei n°.22/20 12
de 30 de Maio, pela Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território
(UTRAT), mantendo o entendimento que não deve haver agregação de qualquer freguesia do
Concelho de Mortágua.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:
5.1.-JUVENTUDE:
5.1.1.-Conta Crescente Jovem Ratificação de Processos:
-

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura n°s 33 a 35 para atribuição do Fundo Conta Crescente Jovem que
entraram nos serviços e que deferiu nos termos do n°.1 do artigo 7°. do Regulamento da Conta
Crescente Jovem.
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A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
6.-CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-ASSOCIATIVISMO:
6.1.1.-Apoio

Atividades/Investimentos das

Associações

Culturais,

Desportivas

e

Recreativas:
6.1.1.1.-Associação Cultural e Recreativa de Monte de Lobos:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 7 de Novembro findo, da
Associação Cultural e Recreativa de Monte de Lobos a solicitar o apoio financeiro da
autarquia para fazer face às despesas inerentes à organização do seu tradicional Passeio de
BTT de 5. Silvestre.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e considerando a natureza do evento, deliberou
por unanimidade atribuir o subsídio de cem euros (100,00€).
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins

lucrativos, com um saldo de mil e cem emos (1.100,00 €), devendo os serviços de
contabilidade proceder ao lançamento do respetivo compromisso.
6.1.1.2.-Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta datada de 26 de Novembro findo da
Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho dando que no
momento se debatem com dificuldades financeiras, devido ao desvio de dezassete mil
oitocentos e dezoito emos e vinte e sete cêntimos (17.818,27 €) na construção do seu
pavilhão no parque de merendes de Quilho referente a despesas não consideradas no
orçamento inicial e solicitam o apoio financeiro para fazer face àquele investimento.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
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dez mil euros (10.000,00 €), a transferir de imediato uma vez que as obras já se encontram
executada.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para a assunção do
compromisso, a despesa tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, com um saldo de oitenta e sete mil trezentos e trinta mil euros
(87.330,00 €).
6.1.1.3.-Grupo Desportivo e Cultural de Vila Pouca:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta sem data e recebida 3 de dezembro corrente
do Grupo Desportivo e Cultural de Vila Pouca dando conhecimento

da necessidade de

substituírem a cobertura do seu edificio sede de telha para chapa “sandwich” cujo orçamento
ascende ao montante de vinte e cinco mil seiscentos e dezassete euros e cinquenta cêntimos
(25.617,50 €), conforme orçamentos que anexam.
Assim, considerando que se trata de uma intervenção urgente e os parcos recursos
financeiros de que dispõem solicitam o apoio fmanceiro do Município para fazer face às
despesas inerentes àquele investimento.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade deliberou atribuir o
subsídio de vinte e dois mil euros (22.000,00 €), a transferir até no corrente ano e logo que
comunicado o inicio das obras, devendo

logo que terminadas apresentar documentos de

despesas instruído fotograficamente com a respetiva evolução.
Por informação da contabilidade existem fimdos disponíveis para a assunção do
compromisso, a despesa tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, com um saldo de oitenta e sete mil trezentos e trinta euros
(87.330,00 €).
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6.2.-APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS:
6.2.1.-Construção/Conservação Igrejas e Capelas:
6.2.1.1.-Fabrica da Igreja da Freguesia da Marmeleira/Comissão da Capela de Pinheiro
Pelo

Senhor Presidente

foi a carta da Fábrica da Igreja da Freguesia da

Marmeleira/Comissão da Capela de Pinheiro dando conhecimento da necessidade de
procederem à colocação de pavimento à volta daquela Capela e cujo orçamento ascende ao
montante de oitocentos e oitenta e três emos e quarenta e cinco euros (883,45 €), com IVA
incluído, e solicitando o apoio financeiro da Câmara para fazer face àquela despesa,
considerando os parcos recursos de que dispõem.
A Câmara deliberou que o assunto seja apreciado após visita ao local.
6.2.2.-Fábrica da Igreja da Freguesia de Mortágua/Comissão da Capela de Santo
António em Vale de Açores:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 13 de Novembro, da Fábrica da
Igreja da Freguesia de Mortágua/Comissão da Capela de Santo António em Vale de Açores
dando conhecimento da necessidade de procederem a obras de conservação do retábulo

—

mor

daquela capela, dado o avançado estado de degradação em que se encontra, que conforme
orçamentos que apresentam ascende a doze mil novecentos e trinta e seis emos (12.936,00 €),
comlVAincluído.
Assim e considerando que para além dos atos litúrgicos é ainda utilizada como espaço de
velório sempre que necessário pela população, solicitam o apoio financeiro da autarquia para
minimizar a despesas inerentes à sua realização, considerando os parcos recursos económicos
dequedispõem.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir uni subsídio
no valor de oito mil emos (8.000,00 €), a transferir imediato, considerando que é do
conhecimento público o inicio das obras.
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Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção do
compromisso, a despesa tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, com um saldo de oitenta e sete mil trezentos e trinta emos

(87.330,00 €).
6.2.3.- Fábrica da Igreja da Paroquial da Freguesia de Espinho:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 3 de dezembro corrente da Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de Espinho solicitando o adiantamento do subsídio de dez
mil emos (10.000,00€) atribuído em reunião de Câmara de 18 de Julho de 2012 para apoio às
obras de construção de edificio daquela Ig-rej a considerando o avultado investimento e os
parcos recursos de que dispõem e ainda de que já deram inicio à execução dos trabalhos, e
comprometendo-se a proceder à entrega dos respetivos documentos de despesa logo que
possível.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade proceder à
transferência imediata do subsídio atribuído de dez mil emos (10.000,00 €).
7.-HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO:
7.1.-HABITAÇÃO

-

BAIRRO DE HABITAÇÃO SOCIAL DA GAN])ARADA:

7.1.1.-Pedido de Rescisão de Contrato de Arrendamento:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta de Vítor Manuel Pereira Ramos, datada de 21
de novembro findo, na qualidade de titular o do contrato de arrendamento de um T2, Piso
1, Esq°.., do Lote número 9, no Bairro de Habitação Social da Gandarada que lhe foi atribuído
na sequência do concurso público efetuado para o efeito, a solicitar a rescisão do referido
contrato de arrendamento a partir de 30 de novembro findo, em consequência de ter alugado
novamoradia.
Câmara deliberou por unanimidade aceitar a rescisão do contrato, devendo no entanto
proceder ao pagamento da renda do mês de Dezembro.
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Mais foi deliberado proceder à abertura de concurso público para atribuição do fogo agora
vago.

8.-PROTEÇÃO CIVIL:
8.1.-PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MANCHA FLORESTAL:
8.1.1. Associação de Produtores Florestais

—

Apoio Equipa Sapadores Florestais:

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 0121 1JS65, de 21 de Novembro
findo, da Associação de Produtores Florestais informando que à semelhança do que se tem
verificado em anos anteriores a equipa de 6 Sapadores Florestais da Associação de Produtores
Florestais de Mortágua foi integrada no Plano Operacional Municipal de Vigilância Florestal
2012, assegurando operacionalidade 24,00 horas por dia, no período de um 1 de Julho a 30 de
Setembro, período crítico estipulado pela Portaria número 196/20 12, de 19 de Junho.
Considerando que durante aquele período, a referida equipa não apresentou quaisquer
receitas resultantes da sua atividade, o Senhor Presidente propôs, no âmbito da parceria
existente e que tem como objetivo o apoio nas ações no âmbito da valorização e preservação
da mancha florestal do Concelho, que fosse a atribuído um subsídio no montante de cinco mil
emos (5.000,00 €) para apoio ao funcionamento equipa de sapadores no referido período.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade atribuir o subsídio
no valor de cinco mil emos (5.000,00 €).
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção do
compromisso, a despesa tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, com um saldo de cento e vinte e quatro mil novecentos e um
euros(124.9Ol,OO€).
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9.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
9.1.-ASSOCIAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL:
9.1.1.-Comunidade

Intermunicipal

do

Baixo

Mondego

—

Comparticipação

dc

Programas:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio ref’. 526, de 22 de Novembro findo da
Comunidade Intemumicipal do Baixo Mondego

—

CIM BM, infonnando que o valor do

compromisso do Município de Mortágua, relativamente àquela CIM para o ano de 2012 é de
quatro mil cento e setenta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos (4.178,85 €), assim
repartido:
1

—

Operação Imaterial do Empreendedorismo Local

—

três mil e cinquenta e cinco euros e

vinte cêntimos (3.055,20 €).
2- Programa de Teleassistência a Pessoas Carenciadas

—

mil cento e vinte e três emos e

sessenta e cinco cêntimos (1.123,65 €).
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à transferência do valor supra referido.--Por informação da contabilidade existem fhndos disponíveis para a assunção do
compromisso, a despesa tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 04050104

—

Instituições sem fins lucrativos.
10.-ADMINISTRAÇÃO:
10.1.-MARCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA:
O Senhor Presidente informou da necessidade de realização de uma reunião de Câmara
extraordinária no próximo dia 13 de Dezembro corrente, pelas 9,30 horas, seguinte ordem de
trabalhos:
1.-REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA.
1.1.- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS MUNICIPAIS EM CONFORMIDADE COM O N°. 1 DO ART°. 25°. DA LEI
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N°. 49/2012 EM CONFORMIDADE COM O N°. 1 DO ART°. 25°. DA LEI N°.49/2012, DE
29 DE AGOSTO, OPERADA NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N°. 305/209 DE 23 DE
OUTUBRO, A SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL.
1.2.-APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UNIDADES
ORGÂNICAS FLEXÍVEIS.
1.3.-APRECIAÇÃO

E

VOTAÇÃO

DA

PROPOSTA

DE

REGULAMENTO

ORGÂNICO DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA.
2.-APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ABONO DE DESPESAS DE
REPRESENTAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O DISPOSTO
NO ARTIGO 24°., DA LEI N°.49/2012, DE 29 DE AGOSTO.
3.-APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA O
ANODE2O13.
4.-APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS
DO BAIRRO DE HABITAÇÃO SOCIAL.
5.-

APRECIÇÃO

E

VOTAÇÃO

DA

PROPOSTA

DE

GRATUIDADE

DO

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1°. CEB NO ÂMBITO
DOS SERVIÇOS DE APOIO

À FAMÍLIA

.

6.-APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE 2013 A
SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL.
7.-APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS OPÇÕES DO PLANO DE 2013 A SUBMETER

À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL.
8.-APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
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9.-APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE AUMENTO EXCECIONAL DE
FUNDOS DISPONÍVEIS

-

LEI 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO/SALDO DA GERÊNCIA

ANTERIOR
10.-BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DO REGUENGO

-

PRORROGAÇÃO DE

PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da reunião extraordinária,
ficando os membros presentes dispensados de qualquer outra forma de convocação.
10.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2012:
Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento
Municipal do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do Decreto - Lei
número 54-AJ99, de vinte e dois de Fevereiro, conjugado com a alínea d) do número 2 do
artigo 64°. da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, com a redação dada pela Lei n°.5A12002, de 11 de Janeiro, a proposta modificação por alteração ao orçamento que apresentava
os seguintes valores:
Reforço despesas de capital

—

catorze mil euros (14.000,00 €).

Anulação despesas de capital— catorze mil euros (14.000,00 €).
Anulações de despesas correntes
Reforço de despesas correntes

—

—

dois mil euros (2.000,00 €).

dois mil euros (2.000,00 €).

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal a Câmara deliberou, por maioria
com cinco votos a favor sendo quatro do Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PS

e um

do Vereador eleito pelo PPD/PSD e uma abstenção do Vereador eleito pelo CDS/PP, Dr.
Filipe Manuel Ferreira Valente, aprová-la ficando a mesma arquivada no maço de documentos
da presente reunião.
10.3.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÁS OPÇÕES DO PLANO DE 2012
Considerando a necessidade de dotar diversos projetos das Opções do Plano do corrente
13
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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-A199, conjugado com a alínea d) do número do 2

do 64°. da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, com a redação dada pela Lei n°. 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, a proposta de alteração às Opções do Plano do corrente ano que apresentava
os seguintes valores:
Reforço de Inscrições

—

Anulações de Inscrições

doze mil euros (12.000,00 €).
—

catorze mil euros (14.000,00 €).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por maioria com
cinco votos a favor sendo quatro do Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PS

e um do

Vereador eleito pelo PPD/PSD e uma abstenção do Vereador eleito pelo CDS/PP, Dr. Filipe
Manuel Ferreira Valente, aprová-la ficando a mesma arquivada no maço de documentos da
presente reunião.
10.4.-AUTORIZAÇÃO DA DESLOCALIZAÇÃO DA CAPELA DE S. DOMINGOS,
EM MORTÁGUA:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 23 de Novembro findo, da Casa
Episcopal da Diocese de Coimbra informando que na sequência do oficio GAV 3295, de 12
de Agosto do corrente ano, que autoriza a mudança da Capela de São Domingos, da Vila de
Mortágua, para um espaço integrado na Praça do Municipio nas seguintes condições:
1.-A nova capela, a construir no local indicado que a Câmara Municipal nos enviou, deve
respeitar as dimensões e moldes formais da capela existente;
2.-Os custos da nova construção serão inteiramente suportados pela Câmara Municipal;--3.-A Capela continuará a ser propriedade da Fábrica da Igreja Paroquial de Mortágua,
devendo assegurar-se o respetivo registo.
4.-As imagens e outros valores existentes deverão ser convenientemente guardados, na
14
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forma que foi acordado com a Fábnca da Igreja.
5.-Quando a construção estiver terminada, agradece-se nos se] a comunicado para se
proceder à bênção da mesma.
A Câmara tomou conhecimento devendo iniciar-se o respetivo processo.
10.5.-JUNTAS DE FREGUESIA/Apoio a Despesas de Investimentos:
10.5.1.-Junta de Freguesia de Almaça:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio da Junta de Freguesia de Almaça, datado de
3 de Dezembro corrente, dando conhecimento das obras que executou naquela Freguesia e
solicitando o apoio financeiro do Município.
O apoio a estas obras encontra-se inscritas nas Opções do Plano do corrente ano na
rubrica 11 005 2012/5048 1

—

Outros Investimentos com um montante de vinte e quatro mil

oitocentos e dezanove euros e oito cêntimos (24.819,08 €) e na rubrica Orçamental 08050102Freguesias

com um saldo de cento e quarenta e quatro mil oitocentos e dezanove cêntimos

(144.819,06 €), pelo que o Senhor Presidente propôs que se procedesse à transferência para
aquela Junta de Freguesia da importância de cinco mil euros (5.000,00 €) uma vez que por
informação da contabilidade existem findos disponíveis para a assunção do compromissos.--A Câmara deliberou por unanimidade proceder à transferência para aquela Junta de
Freguesia da importância de cinco mil euros (5.000,00 €).
10.5.2. Junta de Freguesia da Marmeleira:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio da Junta de Freguesia da Marmeleira, datado
de FM-20/20 12, datado de 22 de Novembro findo, dando conhecimento das obras

que

executou naquela Freguesia e solicitando o apoio financeiro do Município.
O apoio a estas obras encontra-se inscritas nas Opções do Plano do corrente ano na
rubrica 11 005 2012/5048 1

—

Outros Investimentos com um montante de vinte e quatro mil

oitocentos e dezanove euros e oito cêntimos (24.819,08€) e na rubrica Orçamental 0805010215
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Freguesias com um saldo de cento e quarenta e quatro mil oitocentos e dezanove euros e seis
cêntimos (144.819,06 €), pelo que o Senhor Presidente propôs que se procedesse à
transferência para aquela Junta de Freguesia da importância de seis mil quinhentos e setenta e
oito emos (6.578,00 €) uma vez que por informação da contabilidade existem ftndos
disponíveis para a assunção do compromissos.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder à transferência para aquela Junta de
Freguesia da importância de seis mil quinhentos e setenta e oito emos (6.578,00 €).
10.6.-FINALISTAS DO CURSO DE CIÊNCIAS FARMACEUTICAS, FACULDADE
DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA- PROPOSTA DE AQUISIÇÃO
DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA “PLAQUETE” DA QUEIMA DAS FITAS:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta dos novos fitados do curso de Ciências
Farmaceuticas, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, informando que se
realiza no mês de Maio próximo a “Queima das Fitas” onde se insere o tradicional Cortejo,
ponto culminante das Festas da Semana Académica de Coimbra.
Assim e, pelo facto de serem responsáveis pela organização de um carro alegórico que
integrará o referido Cortejo, e nele estar integrado uma aluna do Concelho, propõem a venda
de espaços publicitários nas plaquetes que irão distribuir gratuitamente aos milhares de
espectadores que anualmente assistem àquele evento.
A Câmara deliberou, por unanimidade, inserir mn quarto de página pelo valor de
cinquenta emos (50,00 €).
10.7.-NOVOS FITADOS DO CURSO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

-

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA

“PLAQUETE” DA QUEIMA DAS FITAS:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta dos novos fitados do curso de Biologia da
Universidade de Coimbra, informando que se realiza no mês de Maio próximo a “Queima das
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Fitas” onde se insere o tradicional Corte] o, ponto culminante das Festas da Semana
Académica de Coimbra.
Assim e, pelo facto de serem responsáveis pela organização de um carro alegórico
que integrará o referido Cortejo, e nele estar integrado uma aluna do Concelho, propõem a
venda de espaços publicitários nas plaquetes que irão distribuir gratuitamente aos milhares de
espetadores que anualmente assistem àquele evento.
A Câmara deliberou, por unanimidade, inserir um

quarto de página pelo valor de

cinquenta euros (50,00 E).
11.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
11.1.-PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS NOS TERMOS

DA

ALÍNEA

DA

d)

DO

ARTIGO

29°.

DO

REGULAMENTO

MUNICIPAL

URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO :
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento da Comissão da Fábrica da Igreja da
Freguesia de Pala a requerer a isenção de pagamento de taxa de cento e vinte e um euros e
cinco cêntimos (121,05 E) relativa ao processo n°. 01/2010/32

de à 2~. prorrogação do

licenciamento das obras de Ampliação da Casa Paroquial de Pala.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, e considerando a alínea d) do n°.l do art°. 29°
do Regulamento Municipal da Urbanização, Edificação e Taxas, deliberou por unanimidade
aprovar a isenção do pagamento da taxa.
11.2.-PROCESSOS

DE

CONSTITUIÇÃO

DE

COMPROPRIEDADE

OU

AMPLIAÇÃO DE COMPARTES DE PRÉDIOS RÚSTICOS:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2012/50 de Abel Martins Ferreira,
na qualidade cabeça de casal da herança indivisa por óbito de Elisio Braz proprietário do
prédio rústico inscrito na matriz da Freguesia de Mortágua com o artigo 5466 no local
denominado “Vale da Ursa”, sito em Mortágua, Freguesia de Mortágua com a área de 0,9 lia
17

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

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 do Céu Brás Martins e Carlos Manuel Brás Ferreira.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir parecer
favorável ao requerido.
11.3.-PEDIDO DE CERTIDÃO COMPROVATIVA EM COMO O PRÉDIO RÚSTICO
SITO EM RUA DE TREMOIMIO, VILA MOINHOS, FREGUESIA DO SOBRAL,
ARTIGO 14320 FOI ATRAVESSADO POR CAMINHO PÚBLICO:
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento em nome de José da Costa Lopes de
Morais a requerer a emissão de uma certidão comprovativa em como o prédio sob o artigo
rústico 14320

,

sito na Rua de Tremoinho, em Vila Moinhos, na Freguesia do Sobral, foi

atravessado por um caminho público, dando origem a 2 parcelas.
Sobre o assunto o Chefe de Divisão da DAT emitiu a seguinte informação que se
transcreve:

“-

Serviços de Fiscalização Municipal (o prédio ê atravessado por um caminho em

terra batida com 4 m de largura média e que liga a outros 2 caminhos.., com idênticas
caraterísticas).
Junta de Freguesia do Sobral (o prédio rústico é composto por 2 parcelas em virtude de
ser atravessado por um público...).
E uma vez que o dito caminho não consta do cadastro das vias municipais, não se poderá
considerar como “caminho público”.
Como tal, infere-se que terá eventualmente uma utilização pública.”
A Câmara depois de apreciado o assunto e a informação técnica a Câmara deliberou por
unanimidade emitira a certidão requerida.
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11.4.-PRÉDIOS EM RUÍNA:
No seguimento da notificação efetuada Cide Pais Gouveia da deliberação tomada na
reunião ordinária da Câmara de 23 de novembro de 2011 relativa ao processo n°. 08/2011.09
de prédio em mau estado de conservação, sita na Rua Principal, Carapinhal, Freguesia de
Cortegaça, pelo Senhor Presidente foi presente urna informação dos serviços da DAT que por
deslocação ao local verificaram que não foram realizadas as intervenções conetivas das
situações de insegurança, insalubridade e degradação estética

—

urbanística descritas no auto

devistoriade03 deAgostode2Oll.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade converter o projeto
de decisão tomado na reunião de Câmara de 23 de novembro em decisão definitiva.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encenada a reunião
pelas dezassete horas e trinta minutos.
Para onstar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
~j%W~)

~ecretário do Órgão e pelo Senhor Presidente.
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Mortágua, 17 de dezembro de 2012
O Presidente da Câmara

(Dr. Afojo Sequeira Abrantes)
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Exm°. Senhor
Dr. Vítor Manuel da Fonseca Fernandes
Rua Tomás da Fonseca, n°.7
3450

—

162 MORTÁGUA

L
Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

DATA

GAP

ASSUNTO:
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Reunião Ordinária da Câmara de 19/12/2012

Em cumprimento ao preceituado no n°.2 do art°. 87°. da Lei n°. 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção dada pela Lei n°.5-A/2002, de 11 de Janeiro, junto se envia a ordem de
trabalhos a apreciar na reunião ordinária desta Câmara Municipal a realizar no dia 19 de dezembro,
pelas 15,00 horas.
Mais informamos que os documentos dos assuntos a serem apreciados na reunião de
Câmara estão disponíveis para consulta na Divisão Administrativa e Financeira ao cuidado do
Coordenador Técnico Manuel Jorge Gomes Nunes.
Com os melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA CÂMARA

(Dr. Afonso Sequeira Abrantes)

RUA DR, JOÃO LOPES DE MORPJS • 3450-153 MORTÂGUA • TELER 231 927 460
Email: mortagua@cm.modagua.pt
URL: wvAvcm-rnoriaguapt
MORcR&~ICA -

•

FAX 231 927 469
Formato A4
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Reunião Ordinária da Câmara de 19/12/2012

Em cumprimento ao preceituado no n°2 do art°. 87°. da Lei n°. 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção dada pela Lei n°.5-A/2002, de 11 de Janeiro, junto se envia a ordem de
trabalhos a apreciar na reunião ordinária desta Câmara Municipal a realizar no dia 19 de dezembro,
pelas 15,00 horas.
Mais informamos que os documentos dos assuntos a serem apreciados na reunião de
Câmara estão disponíveis para consulta na Divisão Administrativa e Financeira ao cuidado do
Coordenador Técnico Manuel Jorge Gomes Nunes.
Com os melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA CÂMARA

(Dr. Afo o Sequeira A rantes)

RUA DR. JOÃO LOPES DE MOR’JS • 3450-153 MORTÁGUA • TELER 231 927 460
Email: morlagua~cm-morlaguapt
URL: ~wwcm-modagua.pt

•

FAX 231 927 469
Formato A4
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Reunião Ordinária da Câmara de 19/1212012
ASSUNTO:

Em cumprimento ao preceituado no n°.2 do art°. 87°. da Lei n°. 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção dada pela Lei n°.5-A/2002, de 11 de Janeiro, junto se envia a ordem de
trabalhos a apreciar na reunião ordinária desta Câmara Municipal a realizar no dia 19 de dezembro
pelas 15,00 horas.
Mais informamos que os documentos dos assuntos a serem apreciados na reunião de
Câmara estão disponíveis para consulta na Divisão Administrativa e Financeira ao cuidado do
Coordenador Técnico Manuel Jorge Comes Nunes.
Com os melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA CÂMARA

(Dr. Afonso Sequeira Abrantes)

RUA DR. JOÃO LOPES DE MORAIS • 3460-153 MORTÁGUA

Email: morlagua@cm-mortagua.pI
uoRuRM~cA -

•

TELEF. 231 927 460

•

FA)( 231 927 469

URL: ~w.wcn-morIaguapt
Formato A4
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Reunião Ordinária da Câmara de 19112/2012

Em cumprimento ao preceituado no n°.2 do art°. 87°. da Lei n°. 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção dada pela Lei n°.5-A/2002, de 11 de Janeiro, junto se envia a ordem de
trabalhos a apreciar na reunião ordinária desta Câmara Municipal a realizar no dia 19 de dezembro,
pelas 15,00 horas.
Mais informamos que os documentos dos assuntos a serem apreciados na reunião de
Câmara estão disponíveis para consulta na Divisão Administrativa e Financeira ao cuidado do
Coordenador Técnico Manuel Jorge Comes Nunes.
Com os melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA CÂMARA

(Dr. Afonso Sequeira brantes)

RUA DR. JOÃO tOPES DE MORPJS • 3450-153 MORTÂGUA • TELER 231 927 460
Email: morlagua©cm-mortagua,pl
URL: wvm.cm-mortaguapI
MORO
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Reunião Ordinária da Câmara de 19/12/2012

Em cumprimento ao preceituado no n°.2 do art°. 87°. da Lei n°. 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção dada pela Lei n°.5-A/2002, de 11 de Janeiro, junto se envia a ordem de
trabalhos a apreciar na reunião ordinária desta Câmara Municipal a realizar no dia 19 de dezembro,
pelas 15,00 horas.
Mais informamos que os documentos dos assuntos a serem apreciados na reunião de
Câmara estão disponíveis para consulta na Divisão Administrativa e Financeira ao cuidado do
Coordenador Técnico Manuel Jorge Comes Nunes.
Com os melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA CÂMARA

(Dr. Afonso Sequeira Abrantes)

RUA OR. joÃo LOPES DE M0R~IS • 3450-153 MORTÁGUA • TELEF. 231 927 460
Email: morlagua@cm-morlagua.pt
URL: w’vw.cm-mortagua.pt
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F&X 231 927 469
Formato A4
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Reunião Ordinária da Câmara de 1911212012

Em cumprimento ao preceituado no n°.2 do art°. 87°. da Lei n°. 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção dada pela Lei n°.5-A/2002, de 11 de Janeiro, junto se envia a ordem de
trabalhos a apreciar na reunião ordinária desta Câmara Municipal a realizar no dia 19 de dezembro,
pelas 15,00 horas.
Mais informamos que os documentos dos assuntos a serem apreciados na reunião de
Câmara estão disponíveis para consulta na Divisão Administrativa e Financeira ao cuidado do
Coordenador Técnico Manuel Jorge Comes Nunes.
Com os melhores cumprimentos,

O PRESIDENTE DA CÂMARA

(Dr. Afonso Sequeira Abrantes)

RUA DR. JOÃO LOPES DE MORAIS • 3450-153 MORTÁGUA • TELEF. 231 927 460
Email: mortagua©cm-mortaguapt
URL: ww.v.cm-rnodaguapt
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FPJ( 231 927 469
Formato A4

