CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°.1312017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM DEZASSETE DE MAIO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE:
Aos dezassete dias do mês de maio do ano de dois mii e dezassete, 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

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, D?. Emilia Maria Almeida Santos
Neves Matos e Eng°. Serafim Paulo Meio de Oliveira.
Eleitos pelo PS: Dr. João Pedro de Almeida e Sousa Rodrigues da Fonseca, Dr. Acácio
Fonseca Femandes e Dr.3 Márcia Maria dos Santos Lopes.
A presente reunião foi, conforme despacho n°. 3 2013, de 25 outubro, secretariada pelo
Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1.-APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/05/20 17:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 03 05 2017, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
Conforme dispõe o n°. 3 do artigo 34°. do Código do Procedimento Administrativo não
participaram na votação os

Senhores Vereadores Dr. João Pedro de Almeida e Sousa

Rodrigues da Fonseca, eleito pelo PS, e Engenheiro Serafim Paulo Meio de Oliveira, ei
pelo PPD PSD uma vez que não estiveram presentes na Reunião.
2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, nos termos do artigo 34.° da Lei n°. 75 2013, de

de
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conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foram delegadas e das
subdelegadas nos Vereadores.
Informou ainda que determinou a reabertura das Piscinas Municipais considerando que se
encontravam reunidas todas as condições técnicas para o seu normal funcionamento.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 90, referente ao dia 16 do corrente mês, 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.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:
Foi presente a circular referência 36-2017 AR da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, datada de 27 042017, a informar que se encontra disponível para consulta na área
reservada aos associados, o relatório e contas do exercício de 2016, aprovado por
unanimidade, em reunião do Conselho Geral realizada no pretérito dia 26 de abril.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
5.1.-ESTABELECIMENTOS

DE

ENSINO

-

AGRUPAMENTO

ESCOLAS

DE

MORTÁGUA:
5.1.1.-Apoio atividade extra- curricular EB 2,3 e secundária

—

Projeto “Mortágua in a

box”:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 173, de 10/05/2017, do
Agrupamento de Escolas de Mortágua, dando conhecimento que um grupo de alunos do 3°.
Ciclo do ensino básico representará o Agrupamento de Escolas e o Município de Mortágua,
com o projeto “Mortágua in a box”, no próximo dia 27 de maio, na Expo Empresas 2017.
Atendendo a que a concretização do referido projeto envolve custos, entre oi
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aquisição de alguns materiais e produtos, o embalamento e acondicionamento dos mesmos e a
imagem da equipa na Expo Empresa, e dada a importância de que se reveste a representação do
Município no evento em causa, solicita que seja equacionada a possibilidade da Câmara
Municipal disponibilizar um subsídio de apoio à concretização do Projeto “Mortágua in a box”,
no valor total de, pelo menos, mil euros (1.000,00€).
Assim, o Senhor Presidente, reconhecendo o apoio que a Câmara sempre deu ao
desenvolvimento dos programas de Empreendedorismo realizados no contexto escolar e dada a
importância de que se revela a representação do Município no referido evento, propôs a
atribuição do subsídio no montante de mil euros (1.000,00 €).
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa,
estando inscrita nas Opções do Plano de 2017, no objetivo 01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE,
programa 002 Estabelecimentos do Ensino
e no orçamento na rubrica 04050108

AEM, o projeto 2017/5002 EB 2,3 e Secundário,

Outros (transferências correntes).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
5.1.2.-Projeto Jornadas Pedagógicas

-

“Salas de Aula de Futuro

—

Novas Pedagogias e

Novas Tecnologias”:
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta do Senhor Vereador Dr. Paulo Alexandre
de Oliveira, datada de 15 05 2017 que a seguir se transcreve:
Sendo a Educação o pilar fundamental do desenvolvimento de qualquer localidade ou
região, determinados em qualificar cada vez mais os alunos, mas também Professores,
Educadores, Pessoal não docente, que diariamente contribuem para a promoção do sucesso
educativo e, considerando que o Município de Mortágua, através da CIM Região de Coimbra,
tem a decorrer uma candidatura de combate ao abandono escolar e promoção do sucesso
educativo, dotando de meios humanos de equipas multidisciplinares de acompanhamento e
estimulando o uso das novas tecnologias na promoção do sucesso escolar e a ins)~a1at&.4ç uma
sala de aula do futuro, faz sentido, antecipadamente dotar todos os
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ferramentas de utilização das novas tecnologias.
Assim, pretende o Município de Mortágua, em colaboração com o Agrupamento de
Escolas de Mortágua e do Centro de Formação da Associação de Escolas do Planalto Beirão,
organizar as jornadas Pedagógicas, sob o tema

“

Salas de Aula do Futuro

—

Novas Pedagogias,

Novas Tecnologias”.
As mesmas decorrerão dos dias 20 de Maio a 3 de Junho, com conferências no Centro de
Animação Cultural e os Workshops no Agrupamento de Escolas de Mortágua, conforme plano
anexo.
As referidas jornadas serão acreditadas pelo Conselho Cientifico e Pedagógico da
Formação contínua e apresenta no seu painel os mais conceituados formadores sobre a matéria,
reconhecidos a nível nacional.
Assim, propõe-se a aprovação da referida atividade, bem como as despesas com o coffee
break e atribuição de um subsídio ao Centro de Formação do Planalto Beirão, no montante de
3.000,00 € para pagamento de despesas com os formadores, conforme orçamento anexo”.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa,
estando inscrita nas Opções do Plano de 2017, no objetivo 01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE,
programa 002 Estabelecimentos do Ensino
e no orçamento na rubrica 04050108

AEM, o projeto 2017/5002 EB 2,3 e Secundário,

Outros (transferências correntes).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou aprovar a atribuição de um subsídio
no montante de três mil euros (3.000,00 €).
5.2.-JUVENTUDE:
5.2.1.-Apoio Natalidade e Famílias

—

Ratificação de processos:

Pelo Senhor Presidente foram presentes para efeitos de conhecimento e ratificação os
processos de candidatura n°.s 17 a 19 de 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
Concelho de Mortágua.
4
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A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
5.2.2. -Projeto da Escola, Agarra a Vida

-

Universidade Júnior:

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação das técnicas do Projeto “Da Escola
Agarra a Vida” em que informam que, após processo de pré-inscrição dos alunos no Programa
Universidade Júnior, apresentaram ficha de pré-inscrição trinta e um (31) alunos, nove (9) do
8°. Ano, dez (10) do 9°., dez (10) do 100. Ano e um (1) do 110. Ano, tendo sido excluído um
(1) aluno do 9°. ano, por não reunir os critérios aprovados em Reunião de Câmara de
05/04/2017, anexando a respetiva lista de alunos a inscritos naquele Programa.
Foi também presente uma ficha de pré-inscrição de um aluno que entrou fora do prazo
estabelecido que a Câmara na reunião de 19 04 2017 de deliberou admitir, sendo assim trinta
(30) alunos que irão frequentar a Universidade Júnior.
A Câmara, depois de apreciado, deliberou por unanimidade aprovar a lista dos trinta (30)
alunos no Programa Universidade Júnior.
5.2.3.-JEF 2017— Jovens Estudantes em Férias:
No âmbito do desenvolvimento das ações previstas nas Grandes Opções do Plano do
corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente o aviso do Programa Municipal de Ocupação
de Tempos Livres

-

Jovens Estudantes em Férias

-

JEF’201 7.

Este Programa destina-se a jovens com idades compreendidas entre os catorze (14) e os
dezanove (19) anos num horizonte de cem (100) jovens que serão repartidos em cinco (5)
grupos.
As inscrições iniciar-se-ão a um (1) e terminarão a vinte e três (23) de junho.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o
aviso de abertura do referido Programa.
Mais foi deliberado, por unanimidade, delegar no Senhor Presidente a seleção dos Jovens e
proceder à respetiva publicidade das listas dos grupos.

:

:::
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6.-CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS:
6.1.1.-Torneio Inter Associações de Futsal:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta, datada de 26/04/2017 do Senhor
Vereador Dr. Paulo Alexandre de Oliveira:
“Terminou no passado dia 1 de Abril o torneio Inter-Associações, organizado pela Câmara
de Mortágua.
O torneio decorreu em quatro pavilhões desportivos, promovendo a inter-ligação do
movimento associativo e descentralizando nas atividades desenvolvidas pelo município,
contando com a presença de 12 equipas, em representação de várias associações do concelho.Considerando as despesas inerentes a esta atividade, nomeadamente com espaço, água e
luz, solicita-se um apoio às associações envolvidas na organização, da seguinte forma:
Associação Cultural e Desportiva de Sobrosa

—

500,00 €;

Associação Recreativa Académico de Vila Moinhos

—

500,00 €;

Associação Cultural Recreativa e Desportiva Felgueirense

—

500,00 €;

Apoio para compensação de despesa com o jantar servido a todos os participantes no
Torneio e Diretores das associações participantes num total de 200:
Associação Cultural e Recreativa de Macieira e Tarrastal —2.200,00

€.“

Por informação da Contabilidade existem ifindos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita na Opções do Plano do corrente ano o apoio a atividades das Associações
no objetivo 02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES, Programa 003, Projeto
2017/5032 e no orçamento na rubrica 040701

.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.--
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6.2.-ASSOCIATIVISMO

-

ATIVIDADES

CULTURAIS,

DESPORTIVAS

E

RECREATIVAS:
6.2.1.-Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Rancho Folclórico “Os Camponeses
do Freixo”

—

Apoio XI Festival de Folclore:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 26/04/2017, da Associação Cultural,
Recreativa e Desportiva Rancho Folclórico “Os Camponeses do Freixo, informando que vão
realizar no dia 14 de maio o seu XI Festival de Folclore que irá contar com a presença de
grupos oriundos de diversos pontos do País, e solicitando ao apoio financeiro da autarquia para
fazer face às despesas inerentes àquela organização.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5032
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
no montante quinhentos euros (500,00 €).
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.2.2.-Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Vila Nova

—

Apoio Comemoração

35° Aniversário:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 21/04/2017, Associação Cultural
Recreativa e Desportiva de Vila Nova dando conhecimento que celebra no dia 21 de abril de
2017, o seu 35°. aniversário desde a sua fundação.
Assim, pretendem comemorar o seu 35°. Aniversário, no dia 14 de maio, com diversas
atividades de índole sócio-culturais, pelo que solicita a atribuição de um subsídio para fazer
face às despesas inerentes à realização daquelas atividades.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assuni
7
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se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5032
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio no
montante de duzentos e cinquenta euros (250,00 €).
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1 .000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.2.3.-Grupo Associativo Recreativo Académico de Vila Moinhos

—

Apoio Comemoração

59°. Aniversário e VI Passeio dos Andarilhos:
Pelo Senhor Presidente foram presentes a cartas, datada de 1/05/2017 e de 2/05/2017, do
Grupo

Associativo

Recreativo

Académico

de

Vila

Moinhos

dando

conhecimento

respetivamente que vai organizar no dia 16 de julho o seu VI Passeio de Andarilhos e que no
mês de Maio irá decorrer o seu 59°. aniversário e a inauguração do Parque de Merendas
daquela coletividade.
Assim considerando os custos inerentes à realização daquelas ações, solicita a atribuição de
um subsídio para fazer face às despesas inerentes às mesmas.
Por informação da contabilidade existem flindos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5032
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio no
montante duzentos e cinquenta euros (250,00 €) para as comemorações do aniversário, cento e
cinquenta euros (150,00€) para o Passeio dos Andarilhos, e cento e cinquenta euros (150,00 €)
para a inauguração do Parque de Merendas.

.

Considerando que o valor do subsidio não é superior a mil euros (1.000,.
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição
8
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Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.2.4.-Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho

—

Apoio

Passeio BTT:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 8/05/2017, da Associação de
Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quiffio informando, que vai levar a efeito no
dia 21 de maio o seu tradicional Passeio de BTT e solicitando o apoio financeiro do Município
para fazer face às despesas inerentes àquela realização.
Por informação da contabilidade existem fundo 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.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
cento e cinquenta euros (150,00€).
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.2.5.-Grupo Desportivo e Cultural de Vila Pouca

—

Apoio 22°. Convívio BTT:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta sem data e recebida a 8 de maio corrente do
Grupo Desportivo e Cultural de Vila Pouca dando conhecimento que vai promover o seu XXII
Convívio de BTT, a realizar no próximo dia 14 do corrente mês, e solicitando o apoio
financeiro para fazer face às respetivas despesas.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa, que
se encontra inscrita na Opções do Plano do corrente ano o apoio a atividades das Associações
no objetivo 02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES, Programa 003, Projeto
2017/5032 orçamento na rubrica 040701.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade atribuir o
cento e cinquenta euros (150,00 €).
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6.2.6.-Teatro CIuh de Mortágua

—

IMI do Centro de Animação Cultural:

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 01/04/2017, do Teatro Club de
Mortágua solicitando a atribuição de um subsídio no valor de seiscentos e cinquenta e seis
euros e noventa e nove cêntimos (656,99 €), referente ao pagamento da primeira prestação do
valor do IMI de 2017, sendo o respetivo montante anual de mil novecentos e setenta euros e
noventa e seis cêntimos (1.970,96€) conforme documento que anexa, do seu complexo
desportivo, considerando a existência do contrato de cedência do direito de superflcie ao
Município pelo período vinte e cinco anos.
Considerando a natureza do pedido o subsídio não está obrigado às formalidades do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5032
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” e no orçamento municipal na rubrica 040701
—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir um subsídio

correspondente ao valor anual do IMI.
6.2.7.-Almoço Volante Forum Florestal

—

Apoio às Associações:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta do Senhor Vereador Eng°. Serafim
Paulo Meio de Oliveira, datada de 15 05 2017, que a seguir se transcreve:
“No âmbito da realização Fórum Florestal de Mortágua 2017, e à semelhança dos anos
anteriores será oferecido um almoço a todos os participantes neste evento. Sendo intenção que
este almoço decorra no recinto da Expo Mortágua haverá a necessidade de recorrer ás
associações aí presentes para a preparação dessas refeições. Neste sentido, solicito que a
Câmara Municipal atribua um apoio, em montante correspondente às despesas, às associações
que estejam encarregues de servir os nossos convidados.
A tabela abaixo apresenta uma estimativa das despesas por associação:
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Montante (€)

Associação
Associação de Caça e Pesca de Mortágua

150

Filarmónica de Mortágua

150

Rancho Folclórico Etnográfico de Vale de Açores

150

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Rancho Folclórico “Os
Camponeses do Freixo”
Rancho Folclórico “Os Unidos” de Mortágua

150
150

Sporting Clube de Vale de Açores

150

Por informação da contabilidade existem tündos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5032
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).
A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar os valores
de apoio propostos.
6.2.8.-Teatro Experimental de Mortágua

—

Plano de Atividades e Orçamento de 2017 e

Relatório de Atividades e Contas de 2016:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 72/AJ, de 27/04/2017, do Teatro
Experimental de Mortágua, através do qual enviam o Plano de Atividades e Orçamento para o
ano de 2017 e Relatório de Atividades e Contas de 2016.
A Câmara tomou conhecimento.
6.2.9.-Casa do Benfica de Mortágua

—

Plano de Atividades e Orçamento de 2017 e

Relatório de Atividades e Contas de 2016:
Pelo Senhor Presidente foi presente a comunicação sem data e recebida em 26/04/2017 da
Casa do Benfica de Mortágua, através da qual enviam o Plano de Atividades e Orçamento para
o ano de 2017 e Relatório de Atividades e Contas de 2016 com os respetivos paroceres do
Concelho Fiscal.

1~

-
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A Câmara tomou conhecimento.
7.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
7.1.-ASSOCIAÇÕES

DE

DESENVOLVIMENTO

LOCAL

E

REGIONAL

-

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA:
7.1.1.-Operacionalização e Acompanhamento da Estratégia de Desenvolvimento da
Região de Coimbra no âmbito do ITI no período 2014 -2020

—

Comparticipação

Financeira:
Pelo Senhor Presidente foi presente a comunicação da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra em que informa que no seguimento da aprovação por unanimidade, por
parte do Conselho Intermunicipal, no passado dia 20 de outubro de 2016, dos documentos
previsionais da CIMRC para 2017, é referido que:
“Os projetos de caráter supramunicipal promovidos pela CIM RC, no âmbito da
preparação do Portugal 2020. designadamente os referentes à operacionalização do Plano da
Região de Coimbra, são comparticipados pelos Municípios, para a realização da componente
nacional de financiamento em 15% do total da despesa elegível e para a realização da
despesa não elegível, quando ocorrer, de acordo com o referido critério lndice de Coesão
Territorial”.
Relativamente à despesa realizada para a “Operacionalização e Acompanhamento da
Estratégia de Desenvolvimento da Região de Coimbra no âmbito do ITI e Extra ITI no período
2014-2020”, informamos que a mesma foi financiada em 85% através da Candidatura: “POAT
—

Programa Operacional Assistência Técnica” em trinta e três mil novecentos e setenta e oito

euros e quinze cêntimos (33.978,15 €), cabendo ao Município de Mortágua o valor de
duzentos e quarenta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos (248,84 €), solicitando assim a
respetiva transferência.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar
transferência.

—
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7.1.2.-Programa Intermunicipal de valorização do Património Natural e Cultural e
Promoção Turística e Plano de Ação

—

Comparticipação Financeira:

Pelo Senhor Presidente foi presente a comunicação da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra em que informa que no seguimento da aprovação por unanimidade, por
parte do Conselho Intermunicipal, no passado dia 20 de outubro de 2016, dos documentos
previsionais da CIMRC para 2017, é referido que:
“Os projetos de caráter supram unicipal promovidos pela CIM RC, no âmbito da
preparação do Portugal 2020, designadam ente os referentes à operacionalização do Plano da
Região de Coimbra, são comparticipados pelos Municípios, para a realização da componente
nacional de financiamento em IS°o do total da despesa elegível e para a realização da
despesa não elegível, quando ocorrer, de acordo com o referido critério Índice de Coesão
Territorial

“.

Relativamente à despesa realizada sobre o “Programa Interrnunicipal de Valorização de
Património Natural e Cultural e Promoção Turística e Plano de Ação”, informa que o mesmo
foi financiado em

85°c

através da candidatura “Assistência 2014-2015” em trinta e cinco mil

duzentos e cinquenta e quatro euros e vinte e seis cêntimos (35.254,26 €), cabendo ao
Município de Mortágua no valor de duzentos e setenta e um euros e cinco cêntimos (271,05 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovara a respetiva
transferência.
7.1.3. Projeto Napsudoe

—

Comparticipação Financeira:

Pelo Senhor Presidente foi presente a comunicação da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra em que informa que no seguimento da aprovação por unanimidade, por
parte do Conselho Intermunicipal, no passado dia 20 de outubro de 2016, dos documentos
previsionais da CIMRC para 2017, é referido que:
“Os projetos de caráter supramunicipal promovidos pela CIM RC, no âmbito da
preparação do Portugal 2020, designadamente os referentes à operacionalização
Região de Coimbra, são comparticipados pelos Municípios, para a realiz

la o

o da omponente
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nacional de financiamento em 15% do total da despesa elegível e para a realização da
despesa não elegível, quando ocorrer, de acordo com o referido critério lndice de Coesão
Territorial”.
Relativamente à despesa realizada sobre o “Projeto Naposudoe”, informa que a mesma foi
financiada em 85° o, cabendo ao Município de Mortágua no valor de mil duzentos e dez euros
1.210,00€.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a respetiva
transferência.
8.-ADMINISTRACÃO:
8.1.-PROGRAMA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO:
----Pelo Senhor Presidente foi presente o Programa previsto para assinalar o Dia do Município,
a 25 de maio próximo:
14h30

CACM

-

CENTRO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE MORTÁGUA SESSÃO

SOLENE DO DIA DO MUNICÍPIO.
Intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal Dr. Afonso Sequeira
Abrantes;
Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Eng°. José Júlio Henriques Norte
Entrega de Medalhas de Bons Serviços a Funcionários do Município
Homenagem aos autarcas dos 40 anos do Poder Local Entrega de Diplomas de
Reconhecimento aos Presidentes de Junta, Presidentes da Assembleia Municipal e Presidentes
de Câmara, desde 1976.
16h30 ABERTURA OFICIAL DA EXPOMORTÁGUA 2017.
O Senhor Presidente informou que as despesas às atividades do programa serão
autorizadas no âmbito das suas competências próprias, e convidando todos os membros do
Executivo a estarem presentes.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o programa proposto.
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8.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2017: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-A/99, de vinte e dois 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

cinco mil euros (5.000,00€).
trinta e seis mil euros (36.000,00 6).
trinta e dois mil euros (32.000,00 6).
mil euros (1.000,00 6).

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprová-la ficando a mesma arquivada em pasta própria nos serviços da
contabilidade.
8.3.-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, 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:
Reforço de Financiamento definido

zero euros ( 0,0 6).

Anulação de Financiamento não definido

sete mil euros (7.000,00 E).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por
unanimidade aprová-la ficando a mesma arquivada em pasta própria nos serviços da
contabilidade.
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8.4.-APRECIAÇÃO DO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS
MUNICIPAL:
Foi presente para apreciação e votação uma proposta de alteração ao Regulamento de
Atribuição de Medalhas Municipal apresentado pelo Senhor Vereador Dr. João Pedro de
Almeida e Sousa Rodrigues da Fonseca, eleito pelo PS, no seguimento do requerimento de
pedido de inclusão do respetivo assunto na presente reunião, conforme dispõe a alínea a), do
n°. 1, do artigo 53°. da Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro.
Depois de apreciado o assunto, a Câmara deliberou por maioria, com quatro votos contra
do Senhor Presidente, Eng°. José Júlio Henriques Norte, e dos três (3) Vereadores eleitos pelo
PPD PSD, Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, Dr~’. Emília Maria Almeida Santos Neves Matos e
Eng°. Serafim Paulo Meio de Oliveira e com três votos a favor dos Vereadores eleitos pelo PS,
não aprovar a proposta de alteração ao Regulamento.
O Senhor Vereador Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, eleito pelo PPD PSD, fez a seguinte
declaração de voto:
Voto contra porque não tive tempo útil para apreciar a proposta e pelo facto de estando
no ano terminal de mandato e cumprindo o determinado no CPA, nomeadamente a discussão
pública e posterior apreciação em Assembleia Municipal, o mesmo irá comprometer as
intenções dos próximos Órgãos Autárquicos.
O Senhor Vereador Dr. João Pedro de Almeida e Sousa Rodrigues da Fonseca, eleito pelo
PS fez a seguinte declaração de voto:
“Apresentei a proposta de Alteração ao Regulamento com a subscrição e apoio dos
restantes Vereadores do PS, dando assim um contributo sério e necessário para a resolução
de um problema que se arrasta ao longo deste mandato.

Tendo sido reprovado

democraticamente por este órgão, fico a aguardar que o executivo de maioria PSD assuma ou
não a sua posição sobre o atual regulamento para atribuição de medalhas

“.

O Senhor Vereador Serafim Oliveira, eleito pelo PSD, apresentou a seguinte di
voto:
16
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“O Regulamento proposto no artigo 5” e 8’~ não resolve o problema mantendo-se a
votação que se verificou na última Assembleia, não seriam atribuídas as medalhas.
O Senhor Presidente fez a seguinte declaração de voto:
“Voto contra a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. João Fonseca, porque
considero que o documento agora apresentado não produz qualquer efeito no atual mandato,
pois o documento ainda carece de discussão pública.
A proposta agora apresentada é extemporânea e não resolve qualquer das situações que
foram criadas pela interpretação incorreta da Mesa da Assembleia Municipal, que
arbitrariamente considerou que as votações dos deputados municipais na última Assembleia
Municipal, relativamente às medalhas de mérito não aprovaram a atribuição das mesmas à
“DMCAR” e

“FLORESTA JOVEM”,

bem como todas as anteriores nomeações,

nomeadamente a do Comandante Joaquim Gaspar, Rancho Os Unidos, Associação de Monte
de Lobos, Associação de Vila Meã e Associação de Mortazel, quando as mesmas foram
aprovadas pelos votos expressos dos deputados da Assembleia Municipal, cumprindo os
pressupostos do artigo 9’~ do Regulamento de atribuição de Medalhas.
8.5.-PROTOCOLO INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

-

Acordo de Gestão da

Rotunda da Gandara:
Pelo Senhor Presidente foram presentes as seguintes 3 minutas de Acordos de Gestão da
Rotunda da Gândara a construir na EN 234 ao 1Cm 52 300, no denominado Nó de Monte
Grande, Gândara, e a celebrar com a Infraestruturas de Portugal.
Acordão de Gestão Rotunda da Gândara

Construção:

De acordo com a cláusula 1~. tem por objeto a execução da Rotunda da Gândara na EN
234 ao 1Cm 52+300, no denominado Nó de Monte Grande, Gândara, de acordo com o
respetivo projeto de execução elaborado pelo Município e aprovado pela Infraestruturas de
Portugal.
Nos termos da cláusula

2a~

o Município assume-se como dono da obra, com tin

lança-la, geri-la, executá-la e fiscalizá-la desde o procedimento pré-contratua
17
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encerramento administrativo, cabendo-lhe ainda, a responsabilidade pela execução material,
financeira e contabilística da obra.
Acordão de Gestão —Rotunda da Gândara

—

Iluminação pública.

Tem por objeto a instalação, conservação e manutenção das infraestruturas e dos
equipamentos de iluminação pública localizados na interseção localizada da Rotunda da
Gândara na EN 234 ao Km 52+300, no denominado Nó de Monte Grande, Gândara, de acordo
com o respetivo projeto de execução elaborado pelo Município e aprovado pela Infraestruturas
de Portugal.
O Município responsabiliza-se pela aquisição de todos os equipamentos materiais previstos
no projeto de iluminação pública e assume-se como dono da obra relativamente à instalação da
infraestrutura e equipamentos.
Acordão de Gestão Rotunda da Gândara

Paisagismo:

Tem por objeto a integração paisagística do espaço correspondente à ilha central da
Rotunda da Gândara na EN 234 ao Km 52 300, no denominado Nó de Monte Grande,
Gândara, de acordo com o respetivo projeto de execução elaborado pelo Município e aprovado
pela Infraestruturas de Portugal.
O Município responsabiliza-se pela aquisição de todos os direitos, serviços, materiais,
espécies vegetais, infraestruturas, máquinas, equipamentos, mobiliário urbano, elementos de
apoio, elementos decorativos etc..., e assume-se como dono da obra, relativamente à execução,
construção,

conservação,

manutenção

e requalificação

dos trabalhos de

integração

paisagística.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar as minutas de
Acordos, que se dão aqui por integralmente reproduzidos, ficando para todos os efeitos legais
anexos à presente ata, e mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, a
assinar o sobredito Contrato Protocolo, em harmonia ao preceituado na alínea a), do n.° 1, do
artigo 35.°, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Mexo
75/2013, de 12 de setembro.
18
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Mais deliberou por unanimidade dar conhecimento dos presentes Acordos à Assembleia
Municipal.
8.6.-CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO
DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA NA ASSOCIAÇÃO DE
MUNICÍPIOS

DA

REGIÃO

DO

PLANALTO

BEIRÃO,

EM

MATÉRIA

DE

RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS:
Considerando que:
O regime jurídico aprovado pela Lei n.° 75 2013, de 12 de setembro, prevê, no seu artigo
117.0,

a concretização da delegação de competências entre órgãos de municípios e órgãos das

freguesias e entre órgãos de municípios e órgãos das entidades intermunicipais, através da
celebração de contratos interadministrativos, prevista no artigo 1200, e que podem efetuar-se
em todos os domínios dos interesses próprios das populações, visando a promoção da coesão
territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da qualidade dos serviços
prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis;
Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e
colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública
uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas
exigências.
As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas entidades intermunicipais,
mediante delegação de competências em todos os domínios dos

interesses próprios das

populações destas entidades, em especial no âmbito do planeamento e gestão da estratégia de
desenvolvimento económico e social, da competitividade territorial, da promoção dos recursos
endógenos e da valorização dos recursos patrimoniais e naturais, do empreendedorismo e da
criação de emprego, da mobilidade, da gestão de infraestruturas urbanas e das respetivas
atividades prestacionais e da promoção e gestão de atividades geradoras de
significativos de população, bens e informação, nos termos dos artigos 117°, n.° 2 e 1
Nos termos previstos na alínea k) do n°. 1 do artigo 25°. da Lei n°.75
19
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setembro constitui competência do órgão deliberativo autorizar a celebração de contratos de
delegação de competências entre a Câmara Municipal e a entidade intermunicipal, sob proposta
do órgão executivo.
O Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere aprovar a celebração de contrato
interadministrativo de delegação das atribuições e competências do Município de Mortágua na
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, em matéria de recolha e transporte de
resíduos sólidos urbanos indiferenciados no território do concelho de Mortágua, nos termos da
minuta do contrato interadministrativo que apresentou e que se dá aqui por integralmente
reproduzido e que seja submetido o assunto à apreciação da Assembleia Municipal de
Mortágua para efeitos da emissão da competente autorização, nos termos previstos na alínea k)
do n°. 1 do artigo 25°. da Lei n°.75 2013, de 12 de setembro.
Depois de terminada a apreciação deste assunto a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, aprovar a contratualização com a Associação de Municípios da Região do
Planalto Beirão do contrato interadministrativo de delegação de competências com o
clausulado previsto na minuta anexa à presente ata.
Mais foi ainda deliberado, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal, nos termos
da alínea ccc) do n.° 1, do art.° 33.°, do anexo 1, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, para
efeitos da alínea k) do n.° 1 do art.° 25.° do mesmo diploma, para autorização, a proposta de
celebração de contrato interadministrativo de delegação das atribuições e competências do
Município de Mortágua na Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, em
matéria de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos indiferenciados no território do
concelho de Mortágua.
O Original do referido contrato interadministrativo ficará arquivado na Pasta dos
Protocolos, depois de legalizado, considerando-se aqui fielmente reproduzido
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8.7.- PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO CENTRO
DECISÃO DE APROVAÇÃO DA CANDIDATURA N°.
000011

-

-

NOTIFICAÇÃO DE

CENTRO-08-0550-FEDER-

PROMOÇÃO DAS TIC NA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS:--

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio, datado de 21/04/2017, do Programa
Operacional CENTRO 2020 a remeter a proposta de decisão de aprovação da candidatura n°.
CENTRO-08-0550-FEDER-00001 1, tipologia de intervenção “Promoção das TIC na
administração e serviços públicos” apresentada pela Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra do

projeto de caráter supramunicipal “Região de Coimbra 2.1” que prevê um

financiada de 85° o do investimento elegível de quatro milhões cento e dezanove mil
quatrocentos e noventa e quatro euros e dez cêntimos (4.119.494,10 €).
A Câmara tomou conhecimento.
8.8.- P. EDIÇÃO DO RIDE ACROSS PORTUGAL

-

PARECER:

O Senhor Presidente informou que por seu despacho, datado de 08/05/2017, emitiu
parecer favorável á passagem nas Estradas Municipais de jurisdição do Município de Mortágua
da P. Edição do “Ride Across Portugal”, prova de cicloturismo que atravessará Portugal
continental de norte a sul, desde Chaves até Faro, ao longo dos 739 quilómetros da EN2.
A Câmara tomou conhecimento.
8.9.-HASTA PÚBLICA PARA O DIREITO DE OCUPAÇÃO DA LOJA N°.10 DO
MERCADO MUNICIPAL

-

ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA:

Pelo Senhor Presidente foi presente a Ata da Hasta Pública para o Direito de Ocupação da
loja 10 do Mercado Municipal, realizada no dia 10 de maio corrente, em que foi arrematada
provisoriamente nos termos do ponto 14, da clausula 2~. do Regulamento da Hasta Pública à
única concorrente:
Maria Manuela Teixeira Rodrigues, com o número de Identificação Fiscal 191782726,
Cartão de Cidadão 098450661, válido até 17 01 2021, pelo valor de cento e cinquenta euros
(150,00 E);
Conforme o Auto de arrematação, em cumprimento do disposto no ponto 2

clausula
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do aludido regulamento, o adjudicatário entregou na Tesouraria desta Câmara Municipal a
quantia correspondente ao valor da adjudicação.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, nos termos do ponto
15, da cláusula 2°. do Regulamento da Hasta Pública acima referido, aprovar a adjudicação
definitiva do direito de ocupação da loja, ao concorrente acima identificado, devendo a mesma
ser formalizada através da celebração de contrato escrito.
8.10.-LICENCIATURA EM MEDICINA DENTÁRIA DA UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

—

Proposta de Aquisição de Espaço Publicitário na “Plaquete” da Queima

das Fitas:
----Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta dos alunos do licenciatura em Medicina
Dentária da Universidade de Coimbra, informando que se realiza no mês de maio 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 um aluno 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 um quarto de página, pelo valor de quarenta
euros (40,00 €).
8.11.-LISTAGEM DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS
DO DISPOSTO NO N.° 4 DO ART.° 49° DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2017:
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação datada de 18/04/2017 do Chefe de
Divisão de Administração Geral e Finanças que a seguir se transcreve e que faz parte integrante
da presente ata, para todos os efeitos legais:
“Para efeitos do disposto nos n°s 4 e 12 do artigo 49~ da Lei n° 42/20 16. de 28 de
dezembro (LOE 2017), comunica-se que de 14 de abril até 17 de maio corrente

f ram

celebrados contratos de aquisição de sei~iços constante da relação que se ane~ $ca
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fazer parte integrante desta informação.

“-

A Câmara tomou conhecimento.
8.12.-CONVITE

PARA

A

COMEMORAÇÃO

DO

25

ANOS

DA

UDP

DE

WORMELDANGE, LUXEMBURGO:
Pelo Senhor Presidente foi presente o convite que lhe foi endereçado pela UD de
Wormeldange, Luxemburgo, para estar presente como convidado de carater especial
considerado a geminação entre o Município e Wormeldange, nas comemorações do 25
aniversário daquela associação, cujo programa integra o torneio de futebol que decorrerá de 9 a
12 de junho próximo e no qual participará o Sporting Clube de Vale de Açores.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, mandatar o Senhor
Presidente a representar o Município no âmbito da geminação existente com Wormeldange..
9.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
9.1.-PROCESSO N°. 06.2017.3 DE DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO

-

Rua

Luís de Camões, em Mortágua:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 06.2017.3 em que é requerente
Artur Heleno Mendes Borges, residente na Rua Luís de Camões, n°.54-1°. Barril, 3450-113
Mortágua, e através do qual vem requerer, ao abrigo do artigo 6°. do Decreto
de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto

—

—

Lei n°. 555/99,

Lei n°. 136/2014, de 9 de setembro,

a emissão de certidão destaque de parcela de terreno sito na Rua Luís de Camões, Mortágua,
inscrito na matriz da União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça
sob o artigo 10.175, e registado na Conservatória da Freguesia de Mortágua sob o n°.400.
Depois de apreciado o processo e respetivo parecer técnico favorável do Chefe de Divisão
de Administração do Território deliberou por unanimidade emitir a certidão devendo proceder
ao pagamento da importância de sessenta e três euros e noventa e cinco cêntimos (63,95
9.2.-EDIFICAÇÕES EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
9.2.1.-Processo n°. 8/2015/04, Rua Principal EN 234, Moura, Trezoi:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 8/2015/04, referente a um
23
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mau estado de conservação, situado em Rua Principal EN 234, Trezoi, Mortágua, propriedade
de Herdeiros de Ricardino Flores, acompanhado da informação do assessor jurídico do
Município, datada de 20042017, que a seguir se transcreve.
“Assunto: Processo n°~ 82015 4, referente a um edificio em mau estado de conservação,
situado em Rua Principal EN 234, Trezoi, Mortágua.
Os interessados no processo em referência foram notificados do projeto de decisão
tomado em reunião de cámara municipal de 01 03 2017 e para se pronunciarem sobre tal
deliberação no prazo de 10 dias.
Da análise do processo constata-se que os interessados Manuel Pereira, e Albertino
Gameiro Pereira não receberam as notificações relativas àquele projeto de decisão, tendo
sido devolvidas as cartas registadas enviadas.
Deste modo, haverá que utilizar outras formas de notificação, previstas no artigo 112 ° do
Código do Procedimento Administrativo.
Assim, face à devolução da carta e ao desconhecimento da atual residência dos
notificados, para onde possam ser remetidas as comunicações em causa e recebidas pelos
destinatários, deverá proceder-se nos termos da alínea d) do artigo 112 ‘~, ou seja através de
edital cumprindo as formalidades referidas no n ‘~ 3 daquela norma legaL
Após notificação de todos os interessados deverá o processo ser apreciado em reunião da
cámara municipal com vista à deliberação final sobre o referido projeto de decisão.

“-

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade proceder nos termos
da alínea d) do artigo 112°. do CPA.
9.2.2.-Processo a°. 08/2017/01, Rua Principal, Vale de Borregio, Marmeleira:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 08 2017/01, referente ao prédio em
mau estado de conservação, sita na Rua Principal, e Vale de Borregão, Marmeleira,
propriedade de Júlio de Sousa Dias da Silva, com residência em Bairro do Ingote, FFH Bloco
16 RC, Eiras, 3020 -208 Coimbra, acompanhado do auto de vistoria efetuada de
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preceituado na alínea w) do número 1 do artigo 33°. da Lei número 75/2013, de 12 de
Setembro no qual foram peritos, o Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do
Território, Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos e o Fiscal
Municipal Bruno Borges.
Tendo em conta a determinação do artigo 89°. do Decreto

—

Lei número 555/99, de

dezasseis de dezembro, e posteriores alterações que comete às Câmaras competência para
determinar a execução de obras necessárias e corrigir as más condições de salubridade, solidez
ou segurança contra o risco de incêndios.
Considerando que nos termos do número 3, do artigo 89°. do Decreto

—

Lei número

555/99, conjugado com a alínea w), do número 1, do artigo 33°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de
setembro, comete às Câmaras Municipais competência para ordenar, precedendo de vistoria, a
demolição de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a segurança das
pessoas.
Assim sendo, foi deliberado por unanimidade, com base no disposto na alínea w), do
número 1, do artigo 33°. da Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro, do número, e nos termos e
para os efeitos do disposto no artigo 1210. do Código do Procedimento Administrativo,
notificar o proprietário para no prazo de 15 dias se pronunciar sobre o seguinte projeto de
decisão:
“A Câmara, considerando o auto de vistoria exarado no processo e que se dá aqui por
integralmente reproduzido deliberou por unanimidade, notificar o proprietário do seguinte:
O edificado em ruínas

Cimalhas

-

devem ser urgentemente, no prazo máximo de 1 mês,

demolidas na sua globalidade e reposta a ação estabilizadora no tocai através da construção de
nova.
Necessidade de realização urgente de obras gerais de conservação/manutenção, na
globalidade do edificio.
O espaço intervencionado deve ser vedado provisoriamente, p~stõesd~~ç’.-

1%
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PERÍODO DE INTERVENCÃO ABERTO AO PÚBLICO:
Não se registou a presença de qualquer Munícipe.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezoito horas e trinta minutos.
Para constar e devidos efeitos s

vrou a presente ata que vai ser assinada por mim
Secretário do Órgão

e pelo Senhor Preste~j.,~>~~

