CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°.10/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM CINCO DE ABRIL ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE:
Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, pelas quinze horas, nesta
Vila de Mortágua 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, 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 Fernandes e Dr.a Márcia Maria dos Santos Lopes.
A presente reunião foi, conforme despacho n°. 3 2013, de 25 outubro, secretariada pela
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.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15/03/2017:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 15 03 2017, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, nos termos do artigo 34.° da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro,
deu conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foram delegada,_e
das subdelegadas nos Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
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3.-ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO

-

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE

2016:
Pelo Senhor Presidente foi presente Relatório de Avaliação referente ao período de 1 de
janeiro a 31 de dezembro de 2016, elaborado conforme o disposto no artigo 100. da Lei
número 24 98

-

Estatuto do Direito de Oposição, de vinte e seis de maio.

A Câmara depois de apreciado deliberou, por maioria com quatro votos a favor do
Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PPD PSD e três abstenções dos Vereadores eleitos
pelo P5 Dr. João Pedro de Almeida e Sousa Rodrigues da Fonseca, Dr. Acácio Fonseca
Fernandes e D?. Márcia Maria dos Santos Lopes, aprovar o Relatório de Avaliação e remetê
lo, em cumprimento do artigo 100., n°.2 do Estatuto do Direito da Oposição, ao Presidente da
Assembleia Municipal e aos titulares do direito de oposição representados nos Órgãos
Deliberativo e Executivo: Partido Socialista e CDS-Partido Popular a fim de sobre ele se
pronunciarem.
Os Vereadores eleitos pelo PS, apresentaram uma declaração de firndamentação do seu
voto faz parte integrante da presente ata e que a seguir se transcreve:
“Estatuto do Direito de Oposição.
No preâmbulo está expresso o “dever de informação

“,

que no nosso entender está

prejudicado por não cumprimento. Não consideramos que o Órgão Câmara Municz~al seja
informado, em tempo, de diversos “assuntos de interesse municipal

“,

tal como previsto no

Estatuto de Oposição.
Só neste primeiro trimestre de 2017, referimos 3 situações concretas:
1) Programa cultural 2017 Apresentando publicam ente em reunião com Associações
locais, sem que fosse apresentado na Câmara MuniczpaL Não colhe o argumento de que se
tratava de actividades previstas e aprovadas em Plano de Actividades de 2017, porquanto
nem todas lá estão inscritas e, nota importante, é um documento autónomo, com
orçamenta ção e previsivel subsidiação a entidades terceiras, carecendo a im
discussão e aprovação, prévias, na Câmara MunicipaL

‘

e,
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2) Piscinas Munic4oais. Encerramento com particz7,ação da Entidade Local de Saúde. A
Câmara Municipal, durante o período em causa, reuniu 4 vezes, duas deforma ordinária e
outras 2 em reuniões extraordinárias, sem que alguma delas o assunto fosse inscrito na
Ordem de Trabalhos ou referido em Informação do Presidente.
3) Concurso de Empreendedorismo. Decorreu sem qualquer apresentação ou aprovação
pela Câmara MunicipaL Independentemente da sua origem ser em entidade externa, a
respetiva aplicação no Município de Mortágua deveria ter sido objeto de análise e aprovação
nos Órgãos autárquicos locais. A cresce o facto de terem distribuídos títulos de acesso e
equipamentos públicos municipais deforma gratuita, configurando-se assim uma isenção do
valor previsto na Tabela, de Taxas, Licenças e Tarifas da Câmara Municipal de Mortágua,
que carece de aprovação por órgão competente.
4.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria n.°
65 referente ao dia 4 04 2017 que depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EXPEDIENTE:
5.1.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:
5.1.1.-Contratos de Aquisição de Serviços

—

Artigos

493~, 500.

e 51°. do Orçamento do

Estado para 2017:
Foram presentes as circulares ref’s 15 e 19 datadas respetivamente de 2 03 2017 e
14/03/2017, da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter documento técnico
com o seu entendimento sobre a problemática dos contratos de aquisição de serviços, mais
concretamente quanto aos artigos 49°., 50°. e

510.

do Orçamento de Estado para 2017 e o

artigo 44°. do Decreto-Lein°. 252017.
A Câmara tomou conhecimento.
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5.1.2.-Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Econômicas. Decreto

—

Lei

n°. 165/2014, de 5 de novembro e Lei n°.21/2016, de 19 de julho:
Foi presente a circular 16 2017, de 03 03 2017, da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, através da qual divulga um documento que reúne as posições da Comissão
Nacional do Território (CNT), aprovadas em reunião desta entidade do passado dia 7 de
fevereiro, relativas ao Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas,
aprovado pela Lei n°. 165 2014, de 05 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei
n°. 21 2016, de 16 de Julho.
A Câmara tomou conhecimento.
5.2.-ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU:
Foi presente o oficio ref’. SAI AM 2017 110, de 13 03 217 da 13 03 2017, da Assembleia
Municipal de Viseu, dando conhecimento da “Moção

Garantir a ligação ferroviária à cidade

de Viseu” aprovada por unanimidade na sessão ordinária daquela Assembleia Municipal
realizada no passado dia 2002 2017.
A Câmara tomou conhecimento.
6.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
6.1.-PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A DIREÇÃO

-

GERAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A CÂMARA
MUNICIPAL DE MORTÁGUA

-

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL

DE EDUCAÇÃO E ESTÉTICA E ARTÍSTICA (PEEA):
Pelo Senhor Presidente foi presente o Protocolo de Colaboração a celebrar com a Direção
—Geral da Educação do Ministério da Educação (DGE), que se dá aqui por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais, e que visa estabelecer uma colaboração institucional
entre a DGE

,

através da Equipa de Educação Artística e a Câmara Municipal de Mortágua

com o objetivo de concretizar a implementação do Programa Nacional de Educação Estética e
Artística (PEEA) nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas desi: ~da
acesso das crianças às instituições culturais no m~t0 do PEEA.

~j_j _
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A Câmara, depois de apreciado, deliberou por unanimidade aprovar a celebração do
Protocolo e mandatar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar o mesmo.
6.2.-JUVENTUDE:
6.2.1.-Promoção do Sucesso Escolar Da Escola, Agarra a Vida
“Universidade Júnior

—

2017”

—

-

Programa

13~. Edição:

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação das Técnicas do Projeto Municipal “Da
Escola, Agarra a Vida” através da qual dá conhecimento que a Universidade do Porto vai
promover, novamente, o Programa “Universidade Júnior” no próximo mês de julho.
Para os alunos do 8°. ano de escolaridade o Programa integra várias oficinas de verão
onde terão a oportunidade de desenvolver um projeto nas áreas do seu interesse.
Os alunos do 9°., 10°. e 110. terão a oportunidade de participar no “Verão em Projeto”,
que contempla atividades em quase todas as faculdades do Porto.
O Programa Universidade Júnior tem um custo semanal por aluno de cento e oitenta euros
(180,00 €), sendo setenta e cinco euros (75,00 €) de taxa de inscrição nas atividades e cento e
cinco euros (105,00 €) de alojamento e refeições.
Assim e considerando que o Programa vem ao encontro de alguns dos objetivos do
Projeto Municipal “Da Escola, Agarra a Vida”, e que integra o seu plano de ação do ano em
curso, colocam à consideração a autorização para a operacionalização da ação (divulgação e
inscrição) junto dos alunos, selecionando 80, à semelhança do ano passado, e definindo como
critério de participação (semana de 3 a 7 de julho):
Alunos do 8°. e 9°. Anos:
.

1°.-Estar a frequentar o Programa de Orientação Escolar e Profissional do Projeto “Da

Escola Agarra a Vida”, com uma assiduidade igual ou superior a oitenta por cento (80° o) das
sessões.
.

2°.- Ordem de Inscrição.
Alunos do 10°. e 110. Ano:

.

l°.-Não ter frequentado a Universidade Júnior através do apoio da
5
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duas ou mais vezes.
.

2°.- Ordem de Inscrição.

Para os alunos que não preencham os critérios de participação e que pretendam frequentar
a universidade júnior, na semana de 3 a 7 de julho, colocam à consideração o pagamento dos
transportes destes pelo Município, ficando o custo semanal (inscrição, alojamento e refeições)
ao encargo dos agregados familiares.
O Senhor Presidente informou que considerando que o Programa já constava do Plano de
Ação aprovado procedeu-se à sua divulgação junto do alunos em virtude da inscrição para
participação decorrer necessariamente no período de interrupção letiva da Páscoa.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar realização e
a operacionalização da ação nos termos propostos bem como as respetivas despesas, devendo
os serviços desenvolver o respetivo ao processo.
6.2.2.-Apoio Natalidade e Famílias

-

Processo n°. 11/2017:

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foi presente o processo
de candidatura números 11 2017 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio às Família
no Concelho de Mortágua que entrou nos serviços e que deferiu nos termos do número 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.
7.- CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
7.1.-ASSOCIATIVISMO:
7.1.1.-Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Felgueirense

—

Festival das Sopas e

Petiscos:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 10 2017, datado de 07 03 2017 da
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Felgueirense, dando conhecimento • ue dep is
do sucesso da primeira edição pretende levar a efeito o II Festival de Sopa
outras iguaria, em simultâneo o II Encontro de Grupos Tradicionais da Re
6
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e 2 de abril, e solicitando o apoio financeiro da Câmara Municipal para fazer face às despesas
que subjacentes a organização daquela ação.
Assim, o Senhor Presidente considerando a grande dinâmica sócio

—

cultural desta

Associação, com impactos diretos para a economia do Concelho e para a população local,
potenciando a afluência de visitantes, divulgação da cultura, preservação das tradições, entre
outros, propôs a atribuição do subsídio no montante de seiscentos euros (600,00 €).
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

Instituições sem fins

lucrativos, 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 aprovar a atribuição
do subsídio proposto.
7.1.-União Cultural Recreativa e Desportiva de Espinho —Convívio Inter- Associações da
Freguesia de Espinho:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta sem data e recebida a 14 03 2017 da União
Cultural Recreativa e Desportiva de Espinho, dando conhecimento que vai realizar, no dia
30 04 2017, o seu Convívio Inter-Associações da Freguesia de Espinho que tem por objetivo
estreitar os laços entre as pessoas das coletividades participantes, e solicitando o apoio
financeiro para fazer face às despesas inerentes a esta ação.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

Instituições sem fins

lucrativos, 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
no montante quinhentos euros (500,00 €).
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7.1.3.-Grupo Associativo Recreativo Académico de Vila Moinhos

—

XXV Cicloturismo

Masculino:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 17 03 2017, do Grupo
Associativo Recreativo Académico de Vila Moinhos, dando conhecimento da realização no dia
7 de maio o seu XXV Cicloturismo Masculino e solicitando uma comparticipação financeira
para minimizar as despesas inerentes àquela ação.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

Instituições sem fins

lucrativos, 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 um subsídio
no montante de cento e cinquenta euros (150,00 €).
8.-HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO:
8.1.-HABITAÇÃO:
8.1.1.-Bairro de Habitação Social da Gandarada

—

Transferência de fogo:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte informação da Técnica dos Serviços Sociais
do Município:
“Assunto: Bairro de Habitação Social

Manuel Rodrigues

Transferência de habitação:--

O arrendatário supra identificado reside no fogo tipologia T2 no lote 8, 2°. Andar. A idade
(92 anos) e o estado de saúde conduziu-o a um estado de dependência e ou semi-dependenca e
consequentemente a uma mobilidade reduzida. Considerando que reside no 2°. Andar constitui
uma barreira arquitetónica determinante para o isolamento social e perda de qualidade de vida.
Assim, existindo um fogo tipologia T2 vago, no lote 1, localizado no r c-Dt°.B proponho que
seja dado deferimento à pretensão do arrendatário, e que o mesmo seja transferido para o dito
fogo.
A situação enquadra-se na alínea a) do n°.5 do art°. 16°. da Lei 16°. A da L.
de 24 de agosto, que refere especiflcamente no que conceme às questões dy’
8
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Transferência de Habitação” “a transferência do agregado para outra habitação a pedido
do arrendatário, pode ser concedida por motivos de saúde ou mobilidade reduzida,
incompatíveis com as condições da habitação

“.

No caso da pretensão do arrendatário ser aceite, proponho que esta Câmara delibere sobre
a abertura de concurso para o fogo deixado devoluto.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto bem como a informação da Técnica de Ação
Social, deliberou por unanimidade aprovar a transferência do fogo e a abertura de concurso
para o fogo que ficará devoluto.
8.2.-PLANEAMENTO URBANÍSTICO:
8.2.1.-Alteração ao Plano de Pormenor de Ampliação do Parque Industrial Manuel
Lourenço Ferreira:
Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
9.-SANEAMENTO E SALUBRIDADE:
9.1.-RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS:
9.1.1.-Projeto de Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos da Associação
de Municípios da Região do Planalto Beirão

—

Parecer da ERSAR:

Pelo Seniior Presidente foi presente o oficio referência 2179 2017, datado de 2017/03/13,
da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, a enviar o Parecer sobre Projeto
de Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos da Associação de Municípios da
Região do Planalto Beirão, cujo ponto 4. Conclusões, é o seguinte:
Na sequência da análise efetuada, considera-se que o projeto de regulamento
submetido à apreciação da ERSAR cumpre, na generalidade, em termos de estrutura e de
conteúdo, as exigências legais.
Sem prejuízo do exposto, recomenda-se a revisão do documento no sentido de incluir e
atender aos comentários produzidos no presente parecer, dando posterior conhecimento à
ERSAR da deliberação de aprovação da versão final do regulamento e da’
publicação no Diário da Republica.
9
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Importa referir que, nos termos do n’~ 8 do artigo 11 ‘~ do Decreto-Lei n’i94 2009, de 20
de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n ~ 12/2014, de 6 de março, as entidades
titulares ou gestoras que tomem decisões desconformes com as decisões, recomendações
pareceres ou instruções da entidade reguladora ficam obrigadas ao dever de fundamentação
expressa da decisão, com a exposição circunstanciada dos fundamentos de facto e de direito
que justifiquem a motivação do ato

“.

A Câmara tomou conhecimento.
9.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
9.1.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:
9.1.1.-Regulamentos da Hasta Pública para Venda dos Lotes dos loteamentos da P. e 22.
Fase do Plano de Pormenor para Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira

—

Revogação da Cláusula do Direito de Reversão:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte informação do Coordenador Técnico de
Contratação Pública que a seguir se transcreve:
Nos regulamentos da hasta pública para a venda dos lotes da la. e 2~. fases de ampliação
do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira nas suas cláusulas 1?. consta o direito de
reversão do lote por parte do município.
Esta cláusula estipula que “em caso do incumprimento dos prazos fixados ou concedidos
na cláusula anterior 14° (prazos para o licenciamento e construção), a Câmara Municipal
procederá à reversão do lote em causa, com fundamento nesse incumprimento, conforme
cláusula de reversão que transcreva o respetivo conteúdo dado pela cláusula 14’~ e ficará a
constar da respetiva escritura de compra e venda e tomando posse do mesmo

“.

Veio agora Actrádia, na qualidade de adquirente do lote 8 da hasta pública da 1°. fase
solicitar a anulação desse direito de reversão, par efeitos de financiamento da construção da
sua unidade fabril.
Como a Actrádia, irão surgir em breve idênticos pedidos por outros comera ores
lotes.

e

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Sobre o assunto informo o seguinte:
O Município de Mortágua adquiriu os terrenos para a ampliação do Parque Industrial ao
preço de 3€/m2, avaliação feita por perito da lista oficial da CMVM.
Para a venda dos lotes e para estabelecer a base de licitação, o Município recorreu também
a um perito da lista oficial da CMVM.
O preço avaliado situou-se entre os 3,40€ e os 3,60€.
O Município vendeu o terreno a um preço superior ao da compra.
Assim, sou de opinião que no caso concreto, não existe qualquer fundamento nem
equidade, para a exigência da cláusula de reversão do lote.
Proponho que a Câmara aprovasse a revogação da cláusula do direito de reversão da
cláusula 15°. do Regulamento das Hastas Públicas e da P. e 2~. Fase do Plano de Pormenor
para Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira que esta revogação tenha
efeitos retroativos para as vendas anteriores e que já possuem os lotes registados na
Conservatória do Registo Predial com este tipo de condicionalismo”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a revogação
proposta.
9.1.2.-Hasta Pública para Venda dos Lotes da 2~. Fase da Ampliação do Parque
Industrial Manuel Lourenço Ferreira

—

Adjudicação definitiva:

Pelo Senhor Presidente foi presente a Ata da Hasta Pública para Venda dos Lotes do
Loteamento da 2~. Fase da Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira,
realizada em 28 de março findo, em que foram arrematados provisoriamente nos termos do
ponto 14, do artigo 10°. do Regulamento da Hasta Pública os lotes:
N°s. 1 e 2 respetivamente pelo valor de cinquenta e oito mil e trinta e nove euros
(58.039,00 €) e de vinte e seis mil e oitocentos euros (26.800,00 €) à TRIA, SA., com sede no
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, contribuinte número 502217022, represent.

e

ato por Pedro Jorge Morgado Gomes.
Conforme o Auto de arrematação, em cumprimento do disposto no ponto
II
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do aludido regulamento, o adjudicatário entregou na Tesouraria desta Câmara Municipal a
quantia correspondente a vinte e cinco por cento (25° o) do valor da adjudicação a título de
sinal e principio de pagamento.
N°s.3 e 4 respetivamente pelo valor de quinze mil seiscentos e setenta euros (15.670,00€)
e de doze mil oitocentos e dez euros (12.810,00 €) à VIDRARIA DE MORTÁGUA, SA, com
sede na Zona Industrial de Mortágua, contribuinte número, 503625256 representado no ato
por Nuno Miguel Neves Morais

.

Conforme o Auto de arrematação, em cumprimento do disposto no ponto 1, do artigo

110.

do aludido regulamento, o adjudicatário entregou na Tesouraria desta Câmara Municipal a
quantia correspondente a vinte e cinco por cento (25° o) do valor da adjudicação a título de
sinal e principio de pagamento.
N°.5 pelo valor de dez mil oitocentos e quarenta e um euros (10.841,00 E) à Isilda Oliveira
—

Unipessoal, LcP., com sede na Travessa da Paradela, n°.7, Freixo, Mortágua, contribuinte

número 508029171, representado no ato por Bráulio Mendes.
Conforme o Auto de arrematação, em cumprimento do disposto no ponto 1, do artigo 11°.
do aludido regulamento, o adjudicatário entregou na Tesouraria desta Câmara Municipal
a quantia correspondente a vinte e cinco por cento (25° o) do valor da adjudicação a título de
sinal e principio de pagamento.
N°.6

pelo valor de dez mil novecentos e sessenta e três euros (10.963,00 €) à Indalva

Unipessoal, L&., com sede na Rua Principal, n°.40, Ribeira

3360

257 S.Pedro de Alva,

contribuinte número 513605614, representado no ato por Manuel Figueiredo Santos Pereira.-Conforme o Auto de arrematação, em cumprimento do disposto no ponto 1, do artigo

110.

do aludido regulamento, o adjudicatário entregou na Tesouraria desta Câmara Municipal a
quantia correspondente a vinte e cinco por cento (25° o) do valor da adjudicação a título de
sinal e principio de pagamento.
N°.7 pelo valor de nove mil novecentos e oitenta euros (9.980,00 E) à Mármors Ce’
Vale de Açores, L&., com sede no Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
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número 501582185, representado no ato por Amilcar da Silva de Almeida.
Conforme o Auto de arrematação, em cumprimento do disposto no ponto 1, do artigo 110.
do aludido regulamento, o adjudicatário entregou na Tesouraria desta Câmara Municipal a
quantia correspondente a vinte e cinco por cento (25° o) do valor da adjudicação a título de
sinal e principio de pagamento.
N°.8

pelo valor de nove mil oitocentos e cinquenta euros (9.850,00 €) à Coplusa, L&.

com sede na Av. Dr. João Almiro n°. 1670, loja n°.3, 3465

—

051 Campo de Besteiros,

contribuinte número 509164293, representado no ato por António José Gonçalves Ribeiro.---Conforme o Auto de arrematação, em cumprimento do disposto no ponto 1, do artigo 110.
do aludido regulamento, o adjudicatário entregou na Tesouraria desta Câmara Municipal a
quantia correspondente a vinte e cinco por cento (25° o) do valor da adjudicação a título de
sinal e principio de pagamento.
N°.9 pelo valor de nove mil quinhentos e quarenta e oito euros (9.548,00 €) à Quimpest
—

Serviços de Desinfestação, Lda. , com sede na Zona Industrial, Lt 13, 3440-457 São João de

Areias, contribuinte número 506789390, representado no ato por Paulo António Marques
Pereira.
Conforme o Auto de arrematação, em cumprimento do disposto no ponto 1, do artigo 110.
do aludido regulamento, o adjudicatário entregou na Tesouraria desta Câmara Municipal a
quantia correspondente a vinte e cinco por cento (25° o) do valor da adjudicação a título de
sinal e principio de pagamento.
Assim, o Senhor Presidente propós que nos termos do ponto ló, do artigo 10°. do
Regulamento da Hasta Pública aprove a adjudicação definitiva dos lotes n°.s 1,2,3,4,5,6,7,8 e
9 aos adjudicatários acima referidos e pelos valores constantes nos

respetivos autos de

adjudicação provisória.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade e nos te

os o

ponto 16, do artigo 100. do Regulamento da Hasta Pública acima referido, apr var a
adjudicação definitiva dos referidos lotes, devendo de acordo com o ponto 1 do
13
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Regulamento, a escritura de compra e

venda do lote realizar-se no

prazo de 30 dias

contados da data da notificação da adjudicação.
9.1.3.-Procedimento de Abertura da Hasta Pública para Venda dos Lotes do Loteamento
1a•

Fase do Plano de Pormenor para Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço

Ferreira

—

Regulamento:

Pelo Senhor Presidente foi presente o Regulamento da Hasta Pública para Venda de Lotes
do loteamento da P. Fase do Plano de Pormenor da Ampliação do Parque Industrial Manuel
Ferreira, de propriedade do Município, sito na União de Freguesias de Mortágua, Vale de
Remigio, Cortegaça e Almaça, e que se encontra inscrito na matriz da União de Freguesias de
Mortágua sob o artigo P 3087, cujos lotes respetivas áreas e preços base de licitação estão
identificados no artigo 2°. e artigo 4°. do Regulamento, que se dá aqui por integralmente
reproduzido e que fica apenso à ata da presente minuta, e no mapa a seguir descritos e que fica
apenso à presente ata.
Área de
N°.
Implantação Area Bruta Volume de
Pisos
maxima
de
N ~ Area do
Construçao Acima
Lote
(penmetro Construçao
da cota
Lote
acima do solo
maximo de
maxima
de
implantação)
soleira
2
5651,00
3665,00
3956,00
36650,00
2
~

.

.

valor base
de licitaçao
(€)

.

.

-

-

.

Cercea

Funçao
-

.

.

.

-

.

10

Industria/Armazém!

19.284,00

Serviços
3

6660,00

4565,00

4662,00

45650,00

2

lO

Industria/Armazém!

22.727,00

Serviços
4

8613,00

6225,00

6029,00

62250,00

2

10

Industria/Armazém!

29.392,00

Serviços
6

7010,00

4717,00

4907,00

47170,00

2

10

Industria/Armazém!

23.992,00

Serviços
7

3892,00

1934,00

2724,00

19340,00

2

10

Industria/Armazém!

14.308,00

Serviços

O Senhor Presidente mais propôs, para efeitos do cumprimento do n°. 3 do a i
Regulamento da Hasta Pública para venda de lotes do Loteamento da la.
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Pormenor da Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, que a Comissão da
Hasta Pública seja constituída por:
Presidente

Eng°. José Júlio Henriques Norte, Presidente da Câmara;

Vogais: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, Vereador e Eng°. Albano Tomás da Fonseca
Duarte, Chefe de Divisão.
Suplentes: D?. Sandrine Bento de Matos, Técnica Superior e Eng°. Luís Filipe Martins
Rodrigues, Técnico Superior.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o
Regulamento da Hasta Pública para Venda de Lotes do Loteamento da 10. Fase do Plano de
Pormenor da Ampliação do Parque Industrial Manuel Ferreira e a Comissão da Hasta Pública.
Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a abertura do procedimento da Hasta Pública
nos termos definido no Regulamento.
10.-ADMINISTRÁCÃO:
10.1.-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-A199, conjugado com a alínea d) do número do 1

do 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 de Financiamento definido

zero euros (0,00 €).

Modificação de Financiamento não definido

vinte e cinco mil euros (25.000,00 €).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou por unanimidade
aprová-la, ficando a mesma arquivada no maço de documentos da presente reunião.
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10.2.-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

sessenta e um mil euros (61.000,00 €);
setenta e seis mil euros (76.000,00 E);
vinte mil euros (20.000,00 E);
cinco mil euros (5.000,00 €);

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal, a Câmara deliberou por
unanimidade aprová-la, ficando a mesma arquivada no maço de documentos da presente
reunião.
10.3.-PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL A
EMPRESAS RECONHECIDAS COM O PRÉMIO PME EXCELÊNCIA/LÍDER 2016:Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Considerando que o Regulamento em vigor para Atribuição de Medalhas Municipais
prevê, no seu artigo 6°. que se distinga com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal
pessoas individuais ou coletivas, de cujos atos resulte aumento do prestígio do Município de
Mortágua, melhoria das condições de vida da população ou contribuições relevantes nos
campos da ciência, do ensino, da sua cultura, da arte do desporto ou da solidariedade social.
Considerando que a Medalha de Mérito Municipal é de Ouro ou de Prata ou de Cobre,
conforme o valor atribuído aos atos praticados.
Considerando que é da competência da Assembleia Municipal aprovar,
maioritária de todos os seus membros em efetividade de funções, mediant
Câmara da atribuição da Medalha de Mérito Municipal.
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Considerando que a medalha deverá ser entregue em cerimónia pública e solene e sendo o
Feriado Municipal o dia mais apropriado para uma cerimónia desta natureza.
Proponho que seja atribuida a medalha de mérito municipal às seguintes empresas
implantadas no Concelho galardoadas com o Prémio PM LIDER 2016, e que tem contribuindo
para o desenvolvimento económico-social do Município, reconhecendo-se deste modo o seu
mérito e esforço num período de grande crise económica que o País atravessa: DMCAR,L&. e
Floresta Jovem, ~
A Câmara deliberou, por escrutínio secreto, aprovar por unanimidade a proposta e
submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de abril.
10.4.-PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE BONS SERVIÇOS A
FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Considerando que o Regulamento em vigor para Atribuição de Medalhas Municipais
prevê, no seu artigo 100. que os trabalhadores municipais que tendo servido o Município
durante um período superior a 20 anos, e que se tenham distinguido no desempenho das suas
tarefas, assiduidade, zelo e dedicação ou por outros motivos que dignificam a fi.inção, sejam
agraciados com a Medalha de Bons Serviços.
Considerando que a Medalha de Bons Serviços é de Ouro ou de Prata ou de Cobre,
conforme o valor atribuído aos atos praticados.
Considerando que é da competência da Câmara Municipal, por proposta do seu Presidente
a atribuição da Medalha de Bons Serviços.
Considerando que foi instituída a atribuição daquela Medalha e que existem alguns
fúncionários do quadro da Autarquia que reúnem condições para serem agraciados, e que se
deve continuar esta iniciativa no Feriado Municipal.
Proponho que sejam agraciados com a Medalha de Ouro de Bons Serviço
trabalhadores:

,

.

Carlos Manuel Martins Rodrigues (Assistente Operacional/Fiel de Merca~
‘7
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—
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afeto ao Complexo Desportivo Municipal (Piscinas, Pavilhão Gimnodesportivo e Campos de
Ténis);
Fernando Comes Rosa (Assistente Operacional/Pedreiro).
Renata Margarida Comes (Assistente Operacional/Telefonista).
A Câmara, por escrutínio secreto e separadamente, deliberou por unanimidade aprovar a
proposta do Senhor Presidente.
10.5.-PROPOSTA

DE

AUTORIZAÇÃO

COMPROMISSO PLURIANUAL

-

PRÉVIA

DE

ASSUNÇÃO

DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARÁ REVISÃO

LEGAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“No seguimento da informação do Coordenador Técnico da Unidade de Contratação
Pública, sobre o assunto em epígrafe e que se anexa e:
Considerando que termina em 16 06 2017 o contrato de prestação de serviços para a
certificação legal das contas do município, celebrado com Marques de Almeida, J. Nunes,V.
Simões & Associados, SROC, SA..Considerando que o n°. 3 do artigo 76°. da Lei 73 2013 estabelece que os documentos de
prestação de contas são remetidos ao órgão deliberativo para apreciação juntamente com a
certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas apresentadas pelo revisor oficial de
contas nos termos do artigo 77°.
Considerando que nos termos do mesmo artigo 77°. o auditor externo será responsável
pela certificação legal das contas e é nomeado por deliberação do órgão deliberativo, sob
proposta do órgão executivo, de entre revisores oficiais de contas.
Considerando todos estes trâmites processuais, toma-se necessário iniciar o respetivo
processo atinente à abertura de procedimento através de ajuste direto nos termos da alínea a)
do n.° 1 do artigo 20.° do Código dos Contratos Públicos, tendo em consid ~ção • valor
proposto para o preço base do procedimento.
Nos termos do disposto no n.° 1 do artig: 49.° da Lei 42 2016, de4~~~I ezembro, o
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valor base do procedimento não poderá ultrapassar os encargos globais pagos no contrato
vigente em 2016 com o mesmo contraparte ou idêntico objeto.
Os encargos com o contrato vigente em 2016 foi de 4.999,00€! ano, sem IVA incluído.--Assim o preço base do procedimento e para os três anos de vigência do contrato não pode
ser superior ao valor de 14.997,00€.
Considerando a vigência do contrato e que os pagamentos serão trimestrais (1.249,75 E)
a despesa acarreta compromisso plurianual, assim discriminado:
Ano de 2017: Pagamento de dois trimestres no valor de 2.499,50€.
Ano de 2018: Pagamento da despesa no valor de 4.999,00 € (quatro trimestres).
Ano de 2019: Pagamento da despesa no valor de 4.999,00€ (quatro trimestres).
Ano de 2020: Pagamento de dois trimestres no valor de 2.499,50€).
A despesa inerente ao contrato será satisfeita por conta das verbas a inscrever nos
instrumentos de Gestão Financeira de Mortágua para os referidos anos, sob a rubrica com a
classificação orgânica 01.02 e classificação económica 02020214 (Estudos, Pareceres Projetos
e Consultadoria).
Por imperativos legais resultantes da Lei dos compromissos e Pagamentos em Atraso,
nomeadamente, pelo disposto na alínea c), do n°. 1, do artigo 16°. da Lei 8 2012, de 21 de
fevereiro (LCPA), o contrato pressupõe a assunção de um compromisso plurianual, carecendo
de autorização prévia da Assembleia Municipal.
Pelo que nos termos da alínea ccc) do n°. 1, do artigo 33°. da Lei n°. 75 2013, de 12 de
setembro, aplicável por força do citado normativo da LCPA, atenta a plurianualidade insita ao
contrato, deve solicitar-se à Assembleia Municipal para se poderem assumir os compromissos
em causa.
----Com efeito, só com a autorização do órgão deliberativo do Município, é que o
procedimento da contratação pode ser desenvolvido.
Importa explicitar que, caso a Assembleia autorize a plurianualidade financeira d~ ci ntrat
a competência para determinar a consequente abertura do Procedime4- ventual
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adjudicação pertence ao Presidente da Câmara Municipal

por força do definido na alínea a)

do n°. 1 do artigo 18°. do Decreto —Lei n°. 197/99, de 8 de junho conjugado com o n°. 1 do
artigo 36°. do CCP.
Assim proponho que:
A Câmara delibere submeter a presente proposta à Assembleia Municipal com vista à
autorização prévia favorável à assunção dos compromissos plurianuais, para a aquisição de
serviços para a certificação legal das contas do município, nos termos da alínea c) do n.°l do
artigo 6°. da Lei n°. 8 2012, de 21 de Fevereiro:
Ano de 2017: Pagamento de dois trimestres no valor de 2.499,50€;
Ano de 2018: Pagamento da despesa no valor de 4.999,00 € (quatro trimestres);
Ano de 2019: Pagamento da despesa no valor de 4.999,00€ (quatro trimestres);
Ano de 2010 : Pagamento de dois trimestres no valor de 2.499,50€)”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.10.6.-CONTRATO INTERADMINISTRÁTIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊN
CIAS

DA

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

MORTÁGUA

NA

COMUNIDADE

INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA ENQUANTO AUTORIDADE DE
TRANSPORTES:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 5 82 2017, de 10 03 2017 da
Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, através do qual remete um exemplar do
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Serviço Público de Transporte
de Passageiro a nível Municipal, assinado na Reunião do Conselho Intermunicipal, realizado no
dia 2/03/2017.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar a outorga do contrato.
10.7.-PROCEDIMENTO

DE

AJUSTE

DIRETO

AO

ABRIGO

DO ACORDO

QUADRO PARA FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE PROMOVIDO PELA
CIM-RC PARA ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE
ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO
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(BTN), EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) E EM MÉDIA TENSÃO (MT) DO
MUNICÍPIO DE MORTÁGUA RELATÓRIO FINAL:
-

Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Final elaborado pelo júri do procedimento
de ajuste direto ao abrigo do acordo quadro para fornecimento de eletricidade promovido pela
CIM

RC público para adjudicação do fornecimento de energia elétrica às instalações

alimentadas em baixa tensão normal (BTN), em baixa tensão especial (BTE) e em média
tensão (MT), que foi desenvolvido nos termos do Código da Contratação Pública através da
plataforma eletrónica sob o n°. 4 2017, que se dá aqui por integralmente reproduzido, ficando
arquivado no respetivo processo de contratação pública e no qual por unanimidade deliberou
manter o teor e as conclusões do Relatório Preliminar, considerando que não foram presentes
quaisquer observações ou reclamações por parte dos concorrentes.
O Júri refere o seguinte:
1°- A audiência prévia foi efetuada simultaneamente aos concorrentes através de
notificação submetida na plataforma eletrónica utilizada pelo Município (Saphety Gov), em 20
de Março de 2017 (processo n°. 42017);
2°

.

-

Conforme consta no relatório preliminar, de 8 de Março de 2017 foi submetida na

plataforma eletrónica uma única proposta do concorrente ENDESA ENERGIA, SA, com o
valor global de quatrocentos e noventa e um mil trezentos e doze euros e sessenta e seis
cêntimos (491.312,66 €), sem IVA incluído.
3°.- Após a análise da proposta e dos documentos que a acompanhavam o Júri deliberou
excluir a proposta, tendo em consideração que o seu valor era superior ao preço base do
procedimento.
Assim nos termos da alínea d), do n.° 2 do artigo 70°. do Código dos Contratos públicos é
fator de exclusão.
Nos termos do programa de concurso o preço base do procedimento era de quatroce

s

e quarenta e três mil trezentos e quarenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos (4\ .34 ,8 1€)
sem IVA incluído.
21
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O Júri no mesmo relatório constatou que a EDP Comercial SÃ submeteu uma

40

proposta através do canal “notificações, em 6/3/2017, pelo que deliberou não aceitar a
proposta considerando que viola os artigos 68° e seguintes da Lei 96 2016, de 17 de Agosto,
que regula a disponibilização e a utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública.
50~

Findo o prazo da audiência prévia não foram submetidas na plataforma quaisquer

observações ou reclamações por parte dos concorrentes.
6°. Como não foram presentes quaisquer observações por parte dos concorrentes, o Júri
mantém a exclusão da proposta da Endesa, Energia, SÃ e a não aceitação da proposta da EDP
Comercial SÃ.
7°. Tendo em consideração que não houve propostas admitidas, não há lugar a
adjudicação, conforme determina a alínea b) do n° 1 do artigo 79° do Código dos Contratos
Públicos.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o Relatório
Final do Júri e considerar o procedimento deserto ao abrigo do artigo 79°., n°. 1, alínea b), do
Código dos Contratos Públicos (“Não há lugar a adjudicação quando: Todas as candidaturas
ou todas as propostas tenham sido excluídas”).
10.8.-CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
EM BAIXA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

-

REVISÃO DO ANEXO 1:-

No seguimento da deliberação tomada na reunião de Câmara de 19 10 2016 o senhor
Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta atinente à alteração ao Anexo
1 do Contrato de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão celebrado entre este
Município e a EDP Distribuição

Energia, S.A.:

“Considerando que:
A “EDP Distribuição

Energia, S.A.”, doravante designada por EDP Distribuição, é a

concessionária da distribuição de eletricidade em baixa tensão na área do ~ u
Mortágua, por concessão do Mumcípio, nos termos do contrato de concess
aprovado pela Portaria n.° 454 2001, de 5 de maio, o qual foi objeto de
22
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julho de

2001;

A Associação Nacional de Municípios Portugueses e a EDP Distribuição celebraram em
13 de setembro de 2016, um Protocolo que tem por objeto os equipamentos de iluminação a
instalar nas redes de iluminação pública, procedendo à revisão do Anexo 1 ao contrato tipo de
concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, o qual se anexa para todos os
devidos e legais efeitos; Com a alteração ao Anexo 1, as luminárias LED são adotadas como
material de tipo “corrente”, passando a ser utilizadas nas situações de estabelecimento de
novas redes de iluminação pública, substituição de luminárias com lâmpadas de vapor de
mercúrio decorrente da remodelação de redes de iluminação pública e substituição de
luminárias obsoletas ou em más condições de conservação;
A alteração em apreço visa, assim, propiciar a instalação progressiva de equipamentos
modernos nas redes de iluminação pública, mais adequados às exigências da eficiência
energética e da economia de custos;
O Protocolo firmado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a EDP
Distribuição será aplicável a cada município, mediante a celebração de contrato protocolo para
o efeito com a EDP Distribuição;
O Anexo 1 é parte integrante do contrato de concessão celebrado entre o Município de
Mortágua e a EDP Distribuição em 24 de julho de 2001, toma-se necessário proceder à
aprovação da alteração do contrato de concessão;
Termos em que somos a propor ao Executivo Municipal:
a) A aprovação da alteração ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica
em baixa tensão no Município de Mortágua, celebrado com a EDP Distribuição

Energia,

S.A., em 24 de julho de 2001, mediante a substituição do Anexo 1, pelo novo Anexo 1, que se
junta e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos e devidos efeitos legais;
b) Submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea p), do n.° 1, do artigo

2.0,

do

Anexo 1, da Lei n.° 75 2013, de 12 de setembro, a aprovação referida na alínea \ter~ ar;
c) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, a ~ o sobredito
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Contrato/Protocolo, em harmonia ao preceituado na alínea a), do n.° 1, do artigo 35.°, do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Mexo 1, à Lei n.° 75 2013, de 12 de
setembro;
Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar a proposta do Senhor Presidente;
b) Em consonância, aprovar a alteração ao contrato de concessão de distribuição de
energia elétrica em baixa tensão celebrado com a EDP Distribuição

Energia, S.A., em 24 de

julho de 2001, nos exatos termos consignados;
c) Submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal, em ordem ao
preceituado na alínea p), do n.° 1, do artigo 25.°, da Lei n.° 75 2013, de 12 de setembro;
d) Mandatar o senhor Presidente da Câmara Municipal, a assinar o sobredito Contrato.--10.9.-EDP

-

RENDA DE CONCESSÃO 2017:

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 5 17 GBRI de 07 03 2017, da EDP
Distribuição Energia, S.A. informando que nos termos do Decreto

Lei n°. 230 2008, de 27

de novembro, a renda de concessão de Baixa Tensão a pagar a este Município no ano de 2017
é de trezentos e setenta e cinco mil cento e oitenta euros e três cêntimos (375.180,03 €) e a
processar trimestralmente noventa e três mil setecentos e noventa e cinco euros e um cêntimo
(93.795,01 €).
A Câmara tomou conhecimento.
10.10.-DENÚNCIA DE

CONTRATO DE

OCUPAÇÃO

DA

LOJA

N°.10

DO

MERCADO MUNICIPAL:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 13 03 2017, de Susana Maria Duarte
de Matos, contribuinte n°. 190302852, através da qual solicita a denúncia do contrato do
direito de ocupação da loja 10 do Mercado Municipal de Mortágua, celebrado, no seg&nento
de hasta pública, em 22 02 2010.
A Câmara depois de apreciado o assunto, e considerando do núme~~~p artiga 18°. do

•%

:~i

t
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Regulamento

do

Mercado Municipal, deliberou por unanimidade aceitar a denuncia do

contrato prescindindo do aviso prévio de cento e vinte (120 dias) estabelecido na Lei.
10.11.-PROPOSTA

PARA

PAGAMENTO

DE

BILHETE

NO

ESPETÁCULO

CONCHAS (PARA BEBÉS):
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação da Técnica responsável pela Biblioteca
Municipal que a seguir se transcreve:
“Assunto: Proposta para pagamento de bilhete no espetáculo Conchas.
Como é do conhecimento de V. Exa., no próximo dia 22 de abril vai realizar-se um
espetáculo (2 sessões) para bebés, no Centro de Animação Cultural de Mortágua.
O espetáculo tem como objetivo estimular o desenvolvimento cognitivo, motor e sensorial
das crianças que estão numa fase critica de reconhecimento do mundo e numa idade de
desenvolvimento da linguagem verbal fazendo-os comunicar, essencialmente, através de gestos
e sons. Este projeto pretende explorar essas formas de comunicação, a fim de proporcionar
lhes uma experiência multissensorial.
O Espetáculo tem música gravada e música ao vivo, espetáculo e espetadores partilham o
mesmo espaço, a duração é de cerca de 35, é um espetáculo da responsabilidade da D’Orfeu.O público-alvo são as crianças dos

aos 5 anos, cada sessão poderá ter o número máximo

de 20 bebés e 40 acompanhantes.
Vimos propor que seja pago bilhete para assistir ao espetáculo, sendo a nossa proposta de
4 € por família.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.
11.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
11.1.-PROCESSO N°. 06/2017/02 DE DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 06.2017.02 em que é requerente
Eduardo Luís Antunes de Oliveira, Sandra Sofia Simões Almeida, Fernando

imões e

Hermínia Mendes de Matos Simões, e através do qual vem requerer ao abrigo d’\- igo
Decreto

Lei n°. 555 99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo
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136 2014, de 9 de setembro, a emissão de certidão destaque de parcela de terreno sito na Rua
Vale da lorga, no Freixo, inscrito na matriz da referida União das Freguesias de Mortágua,
Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça sob o artigo 2368, e registado na Conservatória da
Freguesia de Mortágua sob o n° .5261.
Depois de apreciado o processo e respetivo parecer técnico favorável do Chefe de Divisão
de Planeamento e Administração do Território deliberou por unanimidade emitir a certidão
devendo proceder ao pagamento da importância de sessenta euros e noventa e cinco cêntimos
(63,95 E).
11.2.-REQUERIMENTO

N°.

186/2017

DE

ALTERAÇÃO

À

PROPRIEDADE

HORIZONTAL (PROCESSO N°. 01/2015/215):
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento n°. 186 2017, de José António Diogo,
Construções Unipessoal, Lda., contribuinte 510123627 a requerer a alteração da divisão do
prédio em propriedade horizontal, (processo n°. 01 2015 215) sito na Rua de S. Domingos, na
localidade de Mortágua, União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e
Almaça.
A propriedade horizontal foi aprovada em 19 10 2016, no entanto posteriormente foi
entregue um projeto de alterações da edificação que foi aprovado em 24 01 2017.
O projeto de alterações não alterou nenhuma das área, assim sendo a área de implantação,
a área de construção e a área das frações, manteve-se inalterada.
No projeto de alterações apenas foi alterada a compartimentação interior das frações.
O edificio e seu logradouro está implantado no prédio urbano, inscrito sobre o artigo
n°.2.727, da União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça (artigo
n°. 2377U da ex-freguesia de Mortágua), confrontando de Norte com Luis Filipe Marfins
Rodrigues, de Sul com Estrada Velha (Rua de São Domingos), de Nascente com Abel Ferreira
Gouveia e de Poente com Licinia Almeida, tendo a área de 562,00
Conservatória do Registo Civil sob o n°. 2.426 20000302.
O prédio urbano e o edificio são compostos pelas seguintes áre~y
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Área de implantação

347,10 m2;

Área total de construção
Área total das frações

—

580,30 m2;
796,30 m2.

O edificio é constituído por 2 pisos, sendo que é uma moradia bifamiliar, a sua
organização interior será:
Moradia bifamiliar
RJCHÃO:- Esquerda: 1 cozinha, 1 sala comum, 1 despensa, 1 quarto de banho, 1
circulação e lhall e Varanda;
Direita: 1 cozinha, 1 sala comum, 1 despensa, 1 quarto de banho, 1 circulação e 1 hail e
Varanda.
ANDAR:- Esquerda: 3 quartos, 2 quartos de banho, 1 vestiário, 1 circulação, 2 varandas;
Direita: 3 quartos, 3 quartos de banho, 1 circulação 2 varandas.
RICHÃO:

-

Esquerda: 1 garagem e 1 alpendre; Direita: 1 garagem e 1 alpendre.
-

Ambas as frações têm acesso direto à via pública.
Assim a requerente optou por dividir o edifico em 2 frações, tendo o mesmo condições
para tal, com unidades independentes, distintas e isoladas entre si, com saídas próprias para a
via pública.
A descrição das fração é a constante na memória descritiva e justificativa do pedido que

se dá aqui por integralmente reproduzida e constante no respetivo processo.
O processo foi objeto do seguinte Parecer Técnico do Chefe de Divisão do Planeamento
e Administração do Território: ‘Constituíram-se frações autónomas, distintas e isoladas entre
si e que possuem saída própria para parte comum do prédio.

É

dado cumprimento aos pressupostos constantes do art’~ 1414’~ e J4I5’~ do Código

CiviL Nada há a opor á constituição da propriedade horizontal agora apresentada pe o que
se propõe o seu deferimento”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e os pareceres técnico e ad

~% ativo -xarados
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no processo, deliberou por unanimidade emitir a certidão de constituição do edificio em
propriedade horizontal.
11.3.-PROCESSO N°. 5/2016/4 DE ALTERAÇÃO DE CAMINHO:
Foi presente, no seguimento da deliberação da Reunião de Câmara de 01 2 2017,

o

processo n°. 05 2016 4 em nome de Rosa Isabel Moreira Martins, residente na Av. Dr. José
Assis e Santos, n°. 14, 3°. Frente, Freguesia de Mortágua, e Nuno Miguel dos Santos, residente
na Rua do Soito, n°.7, Vila Gosendo, Freguesia do Sobral em que na qualidade de proprietária
dos prédios confinantes do prédio rústico 20087 e urbano n°.2232, da freguesia do Sobral,
situados na Rua da Gandarada, na localidade da Carrapata, freguesia do Sobral, descritos na
Conservatória do Registo Predial de Mortágua sob o n°. 107 e n°. 6440, respetivamente,
requere a alteração da localização de Caminho, com 6,00 me de largura na Rua da Gandarada,
Vila Meã, Freguesia de Mortágua, confinante com o citados prédios, e que tem em vista a
modificação da implantação de muros e a largura do mesmo para 5,00 m, acompanhado do
Parecer Técnico do Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do Território, datado
de 22 03 2017, e que a seguir se transcreve:
“Em face das conclusões do parecer do Assessor Jurídico de 05. Janeiro de 2017 e
consequente deliberação da Câmara Municipal em reunião de 01. fevereiro de 2017 que se
transcrevem, relativamente à natureza do caminho em referência:
.

“revestindo natureza particular, carece a Câmara Municipal de legitimidade para a

requerida intervenção
.

“.

“a Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, de acordo com

o parecer do Assessor Jurídico, indeferir a pretensão por se tratar de um caminho privado”.

-

Salvo melhor opinião, a DPAT infere que se trata da “extinção do procedimento “prevista
nos artigos 93°. a 95°. do CPA.
Contudo, uma vez que a pretensão se localiza numa zona de “servida’ ad
restrição de utilidade pública” de 20 m centrada no gasoduto

str

a e

rede nacit~ø1t e transporte de

gás natural n°. 479 do Gasoduto Coimbra/Viseu (lote 6), ao abrigoj~i]SW 11 94, de 13 de
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janeiro da qual foi previamente dado conhecimento ao requerente em reunião havida nos
serviços, qualquer tipo de intervenção de edificação deve ser submetida à apreciação da
concessionária REN

—

Gasodutos através de uma operação urbanística municipal, ainda que

simplificada, eventualmente do tipo

“

obra de escassa relevância urbanística “(muros de

vedação entre particulares), prevista no artigo 6°-A do DL 555 99, alterado pelo DL
136 2014, de 9 de setembro.
Deveria esta aproveitar para incluir o projeto de alteração do caminho que foi apresentado
nas suas componentes escritas e gráficas para aditar ao procedimento”.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade concordar com o
parecer do Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do Território.
11.4.-REQUERIMENTO N°.145/2017 PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE
TAXAS

-

PROCESSO N°. 01/2016/253, CONSTRUÇÃO NOVA PAVILHÃO (ALÍNEA

b) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA1
URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS):
Foi presente o requerimento registado sob o número 01 2017 198 da empresa Socitop
Unipessoal, Ld~’:

,

com sede na Zona Industrial de Mortágua, com o número de identificação

fiscal 504504754, a requerer, no âmbito da alínea b), do número 1, do artigo 29°. do
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção de pagamento da taxa
no valor de mil cento e cinquenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos (1.159,89 €),
referente

ao licenciamento do Processo número 1 2016 253 de Constnição Nova

—

Pavilhão/Unidade RCD , sito na Zona Industrial de Mortágua, União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, 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 trabalh~
A informação dos serviços constante no processo considera que a petição
para ser apreciada em reunião de Câmara.
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Porém de acordo com Lei 110.73/2013 de 3 de setembro, a competência para a concessão
de tais isenções ou reduções é da Assembleia Municipal, quando propostas pela Câmara
Municipal, conforme o preceituado no n°.2 do art°. 16°. daquele diploma.
Assim, a Câmara deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal a concessão
à empresa Socitop Unipessoal, L&. da isenção de pagamento de taxa mil cento e cinquenta e
,

nove euros e oitenta e nove cêntimos (1.159,89 €), referente ao licenciamento do Processo
número

licenciamento

do

Processo

número

1 2016 253

de

Construção

Nova

—

Pavilhão/Unidade RCD, sito na Zona Industrial de Mortágua, União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça.
11.5.-REQUERIMENTO N°.190/2017 PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE
TAXAS

-

PROCESSO N°. 01/2016/229, CONSTRUÇÃO NOVA

-

HABITAÇÃO E

MURO DE VEDAÇÃO (ALÍNEA e) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS):
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o n°. 190 2017, de Ivo
Manuel Mateus Alves, a requerer nos termos da alínea e) do n.° 3 do art.° 29°. do
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção do pagamento de taxas
de licenciamento no valor de dois mil duzentos e setenta e quatro euros e nove cêntimos
(2.274,09 E) e da TMU de quinhentos euros e quarenta e cinco cêntimos (500,45 E), referente
ao processo n°. 01 2016 229

-

Construção Nova

Habitação e Muro de Vedação, na Rua

Estrada Nacional, Barracão, Freguesia de Espinho.
Conforme o previsto na alínea e), 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 “Os jovens casais cuja soma de idades não exceda os 70 anos, os
individualmente, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e em ambos os casos, se
destinem a habitação própria e permanente”.
A informação dos serviços constante no processo considera que a petição eúne ‘ondições
para ser apreciada em reunião de Câmara.
30
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Porém de acordo com a Lei n.° 73/2013 de 3 de setembro, a competência para a
concessão de tais isenções ou reduções é da Assembleia Municipal, quando propostas pela
Câmara Municipal, conforme o preceituado no n.° 2, do artigo 16°. daquele diploma.
A Câmara deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal a concessão a Ivo
Manuel Mateus Alves da isenção do pagamento de taxas de licenciamento no valor de dois mil
duzentos e e setenta e quatro euros e nove cêntimos (2.274,09 €) e da TMU de quinhentos
euros e quarenta e cinco centimos (500,45 E), referente ao processo n°. 01 2016 229
Construção Nova

-

Habitação e Muro de Vedação, na Rua Estrada Nacional, Barracão,

Freguesia de Espinho.
11.6.-PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE E AMPLIAÇÃO
DE COMPARTES:
11.6.1.-De Gil Gomes Pais:
Pelo Senhor Presidente foram presentes os processos:
a) n°. 10.2017.12 em nome de Gil Gomes Pais, residente na Rua Principal,, n°. 16 Vale de
Ovelha, Freguesia de Espinho, a requerer na qualidade de proprietário do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia de Espinho, com o artigo 184 no local denominado “Vale de
Franco”, com a área de 0,119800 ha, 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 n úmero de compartes do mesmo para efeitos de registo de escritura de
doação a favor de: Bruno Neves Pais e Catarina Isabel Pinto Carvalho.
----b) n°. 10.2017.13 em nome de Gil Gomes Pais, residente na Rua Principal,, n°. 16 Vale de
Ovelha, Freguesia de Espinho, a requerer na qualidade de proprietário do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia de Espinho, com o artigo 183 no local denominado “Vale de
Franco”, com a área de 0,130400 ha, a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo
54°., da Lei número 64 2003, de vinte e três de agosto, para constituiçã.~ cor ‘ropriedade
ou ampliação do n úmero de compartes do mesmo para efeitos de~ ~ to de escritura de
doação a favor de: Bruno Neves Pais e Catarina Isabel Pinto Carv~
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A Câmara, depois de apreciado o assunto e considerando a informação dos serviços,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
11.6.2.-De Licinia da Conceição Rodrigues:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°.10.2017. 14 em nome de Licinia da
Conceição Rodrigues, residente na Rua Principal, n°.2,, Vale de Ovelha, Freguesia de Espinho,
a requerer na qualidade de proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da Freguesia de
Espinho, com o artigo 185 no local denominado “Vale de Franco

“,

com a área de 0,119800

ha, 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 compra e venda a favor de: Bruno
Neves Pais e Catarina Isabel Pinto Carvalho.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e considerando a informação dos serviços,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
11.6.3.-De Rui Miguel Marfins Duarte:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10.2017. 15 em nome de Rui Miguel
Martins Duarte, residente na Avenida do Reguengo, 308, Vila Meã, Freguesia do Sobral, a
requerer na qualidade de proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da Freguesia do
Sobral, com o artigo 16257 no local denominado “Carrapata”, com a área de 0,149000 ha, 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 compra e venda, metade (1 2) a favor de Lilia
Reis Inácio.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e considerando a informação dos serviços,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada e’ erra’~ a reunião
pelas dezoito horas e trinta minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata qu
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Secretário do Órgâo
e pelo Senhor Pres ente.
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