CÂMARAMUNICIPALDEMORTÁGUA
ACTA N°31/2012
ACTA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DESTA

CÂMARA

MUNICIPAL

REALIZADA EM SEIS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE:
Aos seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e doze, 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 62°. da Lei número 169/99, de dezoito de Setembro,
com a redacção dada pela Lei número 5-A12002, de onze de Janeiro, em reunião ordinária sob
a presidência do Senhor Presidente, Dr. Afonso Sequeira Abrantes, e com a presença dos
Senhores Vereadores: Eng°. José Júlio Henriques Norte, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques,
Dr.~’ Márcia Maria dos Santos Lopes, Eng°. Raul da Silva Marte e Dr. Filipe Manuel Ferreira
Valente.
O Senhor Vereador Dr. Vítor Manuel da Fonseca Fernandes faltou à presente reunião por
motivo profissional, tendo a Câmara considerado justificada a falta.
A presente reunião foi secretariada, conforme Despacho n°. 42/2009, pela Coordenadora
Técnica Rosa Maria Ferreira Breda, em substituição do Coordenador Técnico Manuel Jorge
Gomes Nunes que por motivo imperioso de serviço não pôde secretariar a mesma.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1.-APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da acta da
reunião anterior, 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 número 3 do artigo 65°. da Lei número 169/99, de
dezoito de Setembro, com a redacção dada pela Lei número 5-A12002, de onze de Janeiro,
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deu conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que foram delegadas e das
subdelegadas nos Vereadores, geradoras de receitas e custos, nomeadamente as previstas:
Na alínea d) do número 5 do artigo 64°. Citado diploma, emissão de licenças de veículos.Na alínea a) do número 5 do artigo 64°. citado diploma, de concessão de licenças nos
casos e nos termos estabelecidos por lei, designadamente para construção, reedificação,
utilização, conservação ou demolição de edificios.
No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação

—

Decreto

dezasseis de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto

—

—

Lei número 555/99, de

Lei número 177/2001, de

quatro de Junho, com as alterações introduzidas pela Lei número 60/2007 e Decreto- Lei n°.
26/2010, de 30 deMaio.
No Regime Jurídico de Instalação e de Funcionamento dos Estabelecimentos de
Restauração e de Bebidas

—

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

alterações e respectivos diplomas regulamentares.
Nos artigos 3°., 5°. e 14°., do Decreto

—

Lei número 268/2009, de vinte e nove de

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

—

Lei número

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

-

Decreto

—

Lei número

310/2002, de dezoito de Dezembro.
No artigo 15°. do Regulamento Geral do Ruído, Decreto

—

Lei número 9/2007, de

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

—

Afixação de

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

—

Lei número 42/2008, de dez de Março

—

Regulamentação do Exercício

da Actividade de Comércio a Retalho de forma não sedentária.
No artigo 1°. do Decreto

—

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

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

—

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

alterações relativo ao regime Jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação,
trasladação e cremação de cadáveres.
Os orçamentos aprovados apresentados pelos serviços para a execução de ramais de
ligação de água ao domicílio e para os ramais de ligação à rede de saneamento básico e
autorizada a respectiva ligação.
O Senhor Presidente informou que foi efectuada junto do Instituto Português da
Juventude uma candidatura ao Programa OTL de Longa Duração.
O Senhor Presidente deu ainda conhecimento da publicação da Lei n°. 22/2012, de trinta
de Maio

—

Aprova o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica.

A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 106, referente ao dia cinco de Junho corrente que depois de rubricado se dá aqui por
integralmente reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:
4.1.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:
Pelo Senhor Presidente foi presente a circular referência número 72/2012 da Associação
Nacional de Municípios Portugueses remetendo um esclarecimento da Secretaria de Estado
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das Autarquias Locais sobre o Decreto

—

Lei número 13/2011, de quinze de Janeiro, relativa à

atribuição de apoios financeiros pelas Câmaras municipais a instituições constituídas por
trabalhadores do município que tenham por objecto a concessão de benefícios sociais aos
trabalhadores e seus familiares.
A Câmara tomou conhecimento.

5.-EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
5.1.-ESCOLA PROFISSIONAL BEIRA AGUIEIRÁ- EMISSÃO DE PARECER

SOBRE NOVOS CURSOS:
Pelo Senhor Presidente foram presentes os ofícios referências 1812 e 1906, datados de
vinte e dois de Maio corrente, da Escola Profissional Beira Aguieira solicitando para efeitos
de candidatura a Novos Cursos/Turmas a emissão de parecer relativamente à viabilidade do
Curso de Técnico de Gestão do Ambiente e do Curso Técnico de Turismo, a ministrar em
Mortágua.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, considerar que o
Curso que a Escola Beira Aguieira

—

Formação Profissional se propõe ministrar vão ao

encontro das expectativas profissionais dos jovens, e proporciona a formação de indivíduos
qualificados, essenciais ao desenvolvimento integrado da região.
5.2.-JUVENTUDE:
5.2.1.-Conta Crescente Jovem Ratificação de Processos:
-

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura números 10 a 13 para atribuição do Fundo Conta Crescente Jovem
que entraram nos serviços e que deferiu nos termos do número 1 do artigo 7°. do Regulamento
da Conta Crescente Jovem.
A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
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6.-CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-ASSOCIATIVISMO:
6.1.1.-Apoio Actividades/Investimentos

das Associações Culturais, Desportivas e

Recreativas:
6.1.1.1.-Órfeão Polifónico de Mortágua:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta datada de dez de Maio findo, do Orfeão
Polifónico de Mortágua, dando conhecimento da realização do seu Encontro de Coros e
solicitando o apoio fmanceiro da Autarquia para fazer face às despesa inerentes à organização
domesmo.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio
no montante de quatrocentos emos (400,00 €).
6.1.1.2.- Associação Cultural e Desportiva de Sobrosa:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de vinte e oito de Maio findo, da
Associação Cultural e Desportiva de Sobrosa dando conhecimento que vai promover no
próximo dia oito de Julho o seu 5°. Passeio de motocieloturismo, e solicitando o apoio
financeiro para fazer face às respectivas despesas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de cem euros (100,00 €).
6.1.1.3. -Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Felgueira:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta referência 015/2012, datada de dezassete de
Maio findo, da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Felgueira dando
conhecimento que vai promover o seu tradicional passeio de Cicloturismo que se irá realizar
na ECOPISTA do Dão e solicita o apoio financeiro da Câmara para fazer face às despesas
inerentes àquela actividade.
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A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
cem euros (100,00€).
6.1.1.4.-Grupo Desportivo e Cultural de Vila Pouca:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta sem data e recebida a catorze de Maio findo
do Grupo Desportivo e Cultural de Vila Pouca dando conhecimento que vai promover o seu
XVII Convívio de BTT’, e solicitando o apoio financeiro para fazer face às respectivas
despesas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
no montante de cem euros (100,00 €).
6.1.1.5.-Mortágua Futebol Clube:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de um de Junho corrente, do
Mortágua Futebol Clube dando conhecimento das graves dificuldades financeiras que em
consequência do aumento de custos com o desenvolvimento da sua actividade desportiva que
envolve mais de duzentos (200) atletas nos diferentes escalões (traquinas, benjamins, infantis,
iniciados, juvenis, juniores, veteranos, e seniores), a que acresce as despesas inerentes ao
incêndio nas instalações e que provocaram prejuízos avultados nomeadamente nas máquinas
de lavar e de secar a muita roupa utilizada diariamente por todos os atletas, bem como a
destruição de vários equipamentos que se encontravam naquele espaço.
Apesar de todos os constrangimentos, a época desportiva 2011/2012 foi um sucesso em
termos desportivos, pois a equipa de sénior sagrou-se campeã Distrital da Divisão de Honra,
conseguindo um feito que há muitos anos não era alcançado com a subida ao Campeonato
Nacional da 3°. Divisão.
Por factores que a Direcção não conseguiu atempadamente prever nem avaliar em tempo
oportuno as consequências deste aumento de custos, as despesas foram avolumando tomandose incomportáveis face às receitas previstas, e que ultrapassaram em muito aquilo que seria de
6

CÂMARAMUNICIPALDEMORTÁGUA
todo desejável para assegurar o futuro da colectividade.
Os bons resultados desportivos obtidos, contrariamente ao que era suposto acontecer, não
trouxeram nenhum acréscimo ao Clube .
Conscientes da situação criada e a que não são alheios, têm receio que neste lamentável
quadro, o Clube com setenta e cinco (75) anos de história e que muito tem dado ao nosso
Concelho, quer na formação dos seus jovens, quer na projecção da nossa terra, não consiga
encontrar soluções que perniitam continuar a sua já longa honrosa caminhada.
Assim, face ao exposto solicitam a atribuição de um apoio extraordinário no valor de
cinquenta mil euros (50.000,00 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsidio
no montante de vinte mil emos (20.000,00 €) considerando as despesas inerentes ao grande
número de atletas e aos custos acrescidos com os bons resultados da época desportiva e ainda
as despesas tidas em consequência do incêndio ocorrido nas instalações.
6.1.1.6.-Centro Recreativo, Social, Desportivo e Cultural da Póvoa:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta do Centro Recreativo, Social, Desportivo e
Cultural da Póvoa dando conhecimento da necessidade de procederem à construção de um
recinto coberto com coreto criando assim condições para que a população possa usufruir de
um espaço amplo onde realizar as suas festividades.
Considerando que apesar dos seus escassos recursos financeiros já adquiriram os
materiais e iniciaram as obras com a mão de obra gratuita da população, solicita o apoio
financeiro da Câmara para o fornecimento da cobertura do coreto cujo valor ascende ao
montante de quatro mil setecentos e quarenta e dois emos e oitenta e oito cêntimos
(4.742,88€), com IVA incluído, conforme orçamento que anexa.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de três mil emos (3.000,00 €).
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7.-HABITAÇÃO E URBAMZAÇÃO:
7.1.-URBANIZAÇÃO:
7.1.1.-Pavimentação Arranjos Urbanísticos Arruamentos Largos e Praças:
7.1.1.1.-Execução do Arruamento de ligação do Centro Educativo à Gandarada

—

Procedimento de concurso público:
Dando cumprimento as Opções do Plano do corrente ano, e nomeadamente ao Objectivo
05

—

Habitação e Urbanização, Programa 003, projecto 2010/12

-

Pavimentação Arranjos

Urbanísticos Arruamentos Largos e Praças pelo Senhor Presidente foi presente o projecto de
execução da empreitada de Execução do Arruamento de ligação do Centro Educativo à
Gandarada, cujo orçamento se estima em trezentos e noventa e sete mil quatrocentos e doze
euros e vinte cêntimos (397.412,20€).
Assim e tendo em consideração o orçamento previsto o Senhor Presidente propôs que a
Câmara aprove a abertura do procedimento através de concurso público para a sua execução,
conforme dispõe a alínea b), do artigo 19°., conjugado com o artigo 36°. do Código dos
Contratos Públicos e nas condições do respectivo programa do concurso e caderno de
encargos que apresentou.
Mais propôs que nos termos do número 1 do artigo 67°. do mesmo Código, que fosse
designado para constituir o júri do procedimento os seguintes elementos:
Membros efectivos: Eng.°. José Júlio Henriques Norte, Vice-Presidente da Câmara, que
presidirá; Chefe de Divisão e Eng.°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, Dr. Ricardo Sérgio
Pardal Marques, Vereador, como vogais efectivos, sendo que o primeiro substitui o
presidente.
Como membros suplentes Eng.°. Arnaldo Duarte Araújo Ferreira, Chefe de Divisão e
Manuel Jorge Gomes Nunes, Coordenador fhncional da Divisão Administrativa e Financeira:
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Existe cabimento no orçamento do corrente ano na rubrica 07010401, com um saldo de
dois milhões duzentos e setenta e dois mil trezentos e vinte e três emos e vinte e quatro
cêntimos (2.272.323,24€)
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou, por maioria com a cinco votos a
favor, sendo quatro do Presidente e dos Vereadores eleitos pelo P5 e um do Vereador eleito
pelo PPD/PSD e uma abstenção do Vereador eleito pelo CDS-PP, Dr. Filipe Manuel Peneira
Valente, aprovar o procedimento proposto e respectivo programa de concurso e caderno de
encargos.
7.1.1.2.-Projecto de Execução da Beneficiação da Av. do Reguengo e Estudo Prévio da
Nova Ponte de Vila Moinhos:
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o projecto de “Beneficiação e da Av. do
Reguengo e Estudo Prévio da Ponte de Vila Moinhos” elaborado pela Firma Tecnoapa,L&.
conforme adjudicação aprovada na reunião de Câmara de dezoito de Maio de dois mil e onze,
acompanhado de parecer favorável emitido pelo Chefe de Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos e cujo orçamento se estima em um milhão e vinte e cinco mil
duzentos e dezasseis cêntimos (1.025.216,00 €).
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou, por maioria com a quatro votos a
favor, sendo três do Vice-Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PS e mn do Vereador eleito
pelo PPD/PSD e uma abstenção do Vereador eleito pelo CDS-PP, Dr. Filipe Manuel Peneira
Valente, aprovar o projecto.
O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Afonso Sequeira Abrantes não participou na
apreciação e votação deste ponto.
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8.-PROTECÇÃO CIVIL:
8.1.-PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MANCHA FLORESTAL:
8.1.1.-Autos de Noticia de Contra-Ordenação por contravenção ao Decreto-Lei
110.139/89, de vinte e oito de Abril:
8.1.1.1.-Auto dc Notícia de Contra-ordenação n°. 62/2012:
Pelo Senhor Presidente foi presente o auto de notícia de contra
da GNR de Santa Comba Dão

—

Equipa de Protecção e Ambiente,

ordenação n°. 62/2012

—

levantado a Celestino

Lourenço, residente na Rua Principal, n°. 26, Sobrosa, 3450 -063 Mortágua, por no dia quinze
de Maio findo verificar, no seguimento de uma denúncia, que tinha procedido à plantação de
eucaliptos, numa extensão de trezentos (300) metros quadrados, no lugar de Vale da Gândara,
na localidade da Sobrosa, Freguesia de Espinho, Concelho de Mortágua, sem o licenciamento
respectivo da Câmara Municipal para a mobilização de solos o que constitui infracção ao
disposto no número 1 do artigo 1

0•

do Decreto

-

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

punível pelo número 1 do artigo 3°. do mesmo diploma legal, e a que contsponde a coima de
quatrocentos e quarenta e oito euros e oitenta cêntimos (448,80 €) a novecentos e noventa e
sete emos e sessenta cêntimos (997,60€).
A

Câmara,

depois

proceder á instrução do

de

apreciado

o

processo de contra

assunto,
—

deliberou

por

unanimidade,

ordenação designando como instrutor a

funcionária Maria Joana Coragem Albano, Assistente Técnica.
8.1.1.2.-Auto de Notícia de Contra Ordenação número 65/2012:
Pelo Senhor Presidente foi presente o auto de notícia de contra
65/20 12 da GNR de Santa Comba Dão

—

—

ordenação número

Equipa de Protecção e Ambiente,

levantado a

Anabela Pereira da Costa, residente na Rua da Fábrica, n°. 1, Sobrosa, 3450 -063 Mortágua,
por no dia quinze de Maio findo verificar,

no seguimento de uma denúncia, que tinha

procedido à plantação de eucaliptos numa extensão de mil e quinhentos (1500) metros
lo
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quadrados no lugar de Vale da Gândara, na localidade da Sobrosa, Freguesia de Espinho,
Concelho de Mortágua,

sem o licenciamento respectivo da Câmara Municipal

para a

mobilização de solos o que constitui inflacção ao disposto no número 1 do artigo ~
Decreto

-

°.

do

Lei número 139/89, de vinte e oito de Abril, punível pelo número 1 do artigo 3°. do

mesmo diploma legal, e a que corresponde a coima de quatrocentos e quarenta e oito euros e
oitenta cêntimos (448,80 €) a

novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos

(997,60€).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade proceder à instrução
do processo de contra

—

ordenação designando como instrutor a funcionária Maria Joana

Coragem Albano, Assistente Técnica.
8.1.1.3.-Auto de notícia de contra ordenação número 70/2012:
-

Pelo Senhor Presidente foi presente o auto de notícia de contra
70/2012 da GNR de Santa Comba Dão

ordenação número

Equipa de Protecção e Ambiente,

Delminda Pereira, residente na Av. das Laranjeira, n°. 232, 3780
quinze de Maio findo verificar,

—

—

levantado a

202 Anadia, por no dia

no seguimento de uma denúncia, que tinha procedido à

plantação de eucaliptos numa extensão de mil e trezentos (1300) metros quadrados no lugar
de Vale da Gândara, na localidade da Sobrosa, Freguesia de Espinho, Concelho de Mortágua,
sem o licenciamento respectivo da Câmara Municipal para a mobilização de solos o que
constitui infracção ao disposto no número 1 do artigo 1 ¶ do Decreto

-

Lei número 139/89,

de vinte e oito de Abril, punível pelo número 1 do artigo 3°. do mesmo diploma legal, e a que
corresponde a coima de quatrocentos e quarenta e oito euros e oitenta cêntimos (448,80 €) a
novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos (997,60 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, proceder à
instrução do processo de contra

—

ordenação designando como instrutor a fúncionária Maria

Joana Coragem Albano, Assistente Técnica.
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8.1.2.-Pedidos de Autorização Prévia para Utilização de Fogo de Artifício (n°.2, do ad°.
29°. do Dec. Lei n°. 124/2006, de 18 de Julho):
8.1.2.1.-Festas de Santo António, em Vale de Açores:
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de João Manuel Gomes Torres de Oliveira,
nos termos do disposto o número 2 do artigo 29°. do Decreto

—

Lei número 124/2006, de

vinte e oito de Junho, de autorização prévia para a utilização de fogo de artifício nas Festas de
5. Santo António, em Vale de Açores, Freguesia de Mortágua, nos dias nove a dez de Junho,
sendo efectuado o lançamento do fogo atrás dos aviários Pinto Branco para a Várzea.
A Câmara, depois de apreciado o assinto, deliberou por unanimidade emitir a autorização
prévia solicitada.
8.1.2.2-Festas de 5. Pedro, em Vila Gosendo:
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de João Manuel Gomes Torres de Oliveira,
nos termos do disposto o número 2 do artigo 29°. do Decreto

—

Lei número 124/2006, de vinte

e oito de Junho, de autorização prévia para a utilização de fogo de artifício nas Festas de 5.
Pedro, em Vila Gosendo, Freguesia do Sobral, nos dias trinta de Junho e um de Julho, sendo
efectuado o lançamento do fogo junto à Várzea de Vila Gosendo.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade, emitir a autorização
prévia solicitada.
8.1.2.3.-Festas de 5. Pedro, em Espinho:
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de João Manuel Gornes Torres de Oliveira,
nos termos do disposto o número 2 do artigo 29°. do Decreto

—

Lei número 124/2006, de

vinte e oito de Junho, de autorização prévia para a utilização de fogo de artifício nas Festas de
5. Pedro, na Povoação de Espinho, Freguesia de Espinho, no dia um de Julho, sendo
efectuado o lançamento do fogo na Várzea de Espinho.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir a autorização
12
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prévia solicitada.
8.1.2.4.-Festas de N. S. da Neves , em Vila Meã:
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de João Manuel Gomes Torres de Oliveira,
nos termos do disposto o número 2 do artigo 29°. do Decreto

—

Lei número 124/2006, de

vinte e oito de Junho, de autorização prévia para a utilização de fogo de artifício nas Festas de
N. 5. das Neves, em Vila Meã, Freguesia de Sobral, no dia quatro a seis de Agosto, sendo
efectuado o lançamento do fogo na Várzea de Vila Meã.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir a autorização
prévia solicitada.
8.1.2.5.-Festas de N. S. da Guia, na Felgueira:
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de João Manuel Gomes Torres de Oliveira,
nos termos do disposto o número 2 do artigo 29°. do Decreto

—

Lei número 124/2006, de

vinte e oito de Junho, de autorização prévia para a utilização de fogo de artifício nas Festas de
N. 5. da Guia, na Felgueira, Freguesia de Sobral, no dia onze a treze de Agosto, sendo
efectuado o lançamento do fogo na Várzea da Felgueira.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir a autorização
prévia solicitada.
8.1.2.6.-Festas de N. S. da Piedade, em Sobral:
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de João Manuel Gomes Torres de Oliveira,
nos termos do disposto o número 2 do artigo 29°. do Decreto

—

Lei número 124/2006, de

vinte e oito de Junho, de autorização prévia para a utilização de fogo de artifício nas Festas de
N. 5. da Piedade, em Sobral, Freguesia de Sobral, nos dias onze a doze de Agosto, sendo
efectuado o lançamento do fogo na Várzea do Sobral.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, emitir a
autorização prévia solicitada.
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9.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
9.1.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:
9.1.1.-Expropriação de terrenos para a concretização do Plano de Pormenor do Parque
Industrial Manuel Lourenço Ferreira:
Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos pelo facto de contrariamente ao que era
espectável não terem sido emitidas pelo Registo Predial de Mortágua as certidões dos terrenos
necessárias para a deliberação da Câmara:
10.-COMUNICACÕES E TRANSPORTES:
10.1.-REDE VIÁRIA MUNICIPAL:
10.1.1.- Beneficiação da EM entre Mortazel e Póvoa do Sebo e rede de abastecimento de
água da Póvoa do Sebo

—

Adjudicação por concurso público:

Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Final elaborado pelo júri do procedimento
de concurso público para adjudicação da empreitada de Beneficiação da EM entre Mortazel e
Póvoa do Sebo e rede de abastecimento de água da Póvoa do Sebo que se dá aqui por
integralmente reproduzido, ficando arquivado no respectivo processo de contratação pública,
e em que propõe a adjudicação da empreitada à Firnrn Socitop, Unipessoal, Ld°. uma vez que
depois de aplicado o critério de adjudicação ficou posicionado em primeiro com a proposta
apresentada no valor cento e cinquenta e oito mil e oitenta e um euros (158.081,00€).
A despesa foi cabimentado sob os números 1536 e 1537 no orçamento municipal do
corrente ano nas rubricas 07010408 (Viação Rural) e 07010407 (Captação e distribuição de
àgua), conforme documentos exarados no respectivo processo de contratação pública.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou, por maioria com a cinco votos a
favor, sendo quatro do Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PS e um do Vereador eleito
pelo PPD/PSD e uma abstenção do Vereador eleito pelo CDS-PP, Dr. Filipe Manuel Ferreira
Valente, aprovar a adjudicação nos termos propostos.
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Mais foi deliberado, nos termos do artigo 98°. do Código dos Contratos Públicos,
aprovar, por maioria com a cinco votos a favor, sendo quatro do Presidente e dos Vereadores
eleitos pelo PS e um do Vereador eleito pelo PPD/PSD e uma abstenção do Vereador eleito
pelo CDS-PP, Dr. Filipe Manuel Ferreira Valente, a minuta do respectivo contrato.
1 1.-ADMINISTRACÃO:
11.1.-QUOTA

ANUAL

DA

ASSOCIAÇÃO

NACIONAL

DE

MUNICÍPIOS

PORTUGUESES:
Pelo Senhor Presidente foi presente a nota de débito n°.255/2012 da Associação Nacional
de Municípios Portugueses, referente à quota deste Município do ano de 2012 no montante
de cinco mil cento e treze emos (5.113,00€).
----A Câmara deliberou por unanimidade proceder ao pagamento da quota.
11.2.-FINANCIAMENTO DA AVALIAÇÃO GERAL DE PRÉDIOS URBANOS:
Pelo Senhor Presidente foi presente a circular referência 61-2012-PB, da Associação
Nacional de Municípios Portugueses dando conhecimento das posições assumidas por aquela
Associação relativamente à Portaria número 106/2012, de dezoito de Abril sobre o
financiamento da avaliação geral dos prédios urbanos e remetendo um parecer jurídico sobre a
questão bem como um modelo de providência cautelar de suspensão da eficácia da norma
contida no artigo 2°., n°. 1 da referida Portaria.
A Câmara tomou conhecimento.
11.3.-MEMORANDO DE ACORDO ENTRE O GOVERNO DE PORTUGAL E A
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:
Pelo Senhor Presidente foi presente a circular referência 75/2012, PB, datada de vinte e
nove de Maio findo, da Associação Nacional de Municípios portugueses através da qual
remete o memorando do Acordo a celebrar entre o Governo de Portugal e aquela Associação
de Municípios sobre o Programa de Apoio à Economia Local, a Lei dos Compromissos e dos

Is
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Pagamentos em atraso, Imposto Municipal sobre Imóveis, Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN) e Reforma da Administração Local.
A Câmara tomou conhecimento.
11.4.-RECOLHA DE RSU (Actualização de preços):
----Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 301, de onze de Abril último, da
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão dando conhecimento que foi decidido
em reunião, realizada em Viseu, no pretérito dia vinte e oito de Março, não prorrogar o
contrato de recolha de RSU e avançar para concurso público.
A redução do preço da recolha negociada com a empresa, para este ano, tinha como um
dos pressupostos a possível prorrogação do actual contrato

—

a não aplicação da revisão de

preçosem doismiledoze.
Como consequência da decisão da Associação de Municípios a revisão de preços é para
manter.
Nestes termos o preço da recolha de RSU é de quarenta e três euros e vinte e cinco
cêntimos 43,25 € (IVA incluído) para o corrente ano e até ao términus do contrato, com
efeitos rectroativos a Janeiro.
A Câmara tomou conhecimento.
11.5.-RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO AO
TRABALHADOR ANTÓNIO JOSÉ FERNANDES LEMOS:
Foi presente o processo disciplinar instaurado por despacho do Senhor Presidente da
Câmara datado de 29 de Novembro de dois mil e onze, e visa apurar disciplinarmente o
comportamento do Trabalhador António José Femandes Lemos, que detém a categoria de
assistente operacional e exerce funções no Agrupamento de escolas de Mortágua, a sua
qualificação e gravidade.
Foi pelo instrutor do processo elaborado relatório final circunstanciado, o qual se dá aqui
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por integralmente reproduzido, ficando arquivado no respectivo processo, e que termina com
a seguinte proposta:

“

Em face do exposto e de toda a prova produzida, proponho o

arquivamento dos autos”.
A Câmara deliberou, mediante votação por escrutínio secreto, aprovar, por maioria com
cinco votos a favor e um voto branco, o arquivamento dos autos.
11.6.-MINUTAS DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS
PARA A CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS (ANTIGAS
ESCOLAS DO 1°. CEB E ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO):
Pelo Senhor Presidente foram presentes as minutas de Protocolo de cedência de utilização
de edificios municipais (antigas escolas do 1°. CEB e do ensino pré-escolar e a celebrar, com
as seguintes associações locais:
Associação Cultural e Recreativa do Barracão, cedência de utilização da Escola do 1°.
CEBdoBarracão.
Associação Rancho Folclórico os Ribeirinhos de Caparrosinha, cedência de utilização da
Escola do 1°. CEB de Caparrosinha;
Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Irmánicos” da Marmeleira, cedência de utilização da
Escola do

10.

CEB e do Ensino Pré-Primário da Marmeleira;

Coral Juvenil “Silvia Marques”, cedência de utilização de 1 espaço na escola do 1°. CEB
deMortágua;
Orfeão Polifónico de Mortágua, cedência de utilização 1 espaço na escola do 1°. CEB de
Mortágua;
Morcul

.-.

Associação Jovem de Mortágua, cedência de utilização do edifício adjacente ao

Parque Verde;
Teatro Experimental de Mortágua, cedência de utilização dos edifícios do
ensino Pré-Escolar de Vale de Açores;
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Associação Cultural Recreativa de Macieira e Tarrastal, cedência de utilização dos
edificios do

10.

CEB e do ensino Pré-Escolar de Pala;

Agrupamento de Escuteiros de Mortágua, cedência de utilização do edifício do 1°. CEB
daGândara.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as minutas dos Protocolos.
11.7.-PEDIDO

DA

MORTÁGUA

PARA

ASSOCIAÇÃO
A

CEDÊNCIA

DE
DE

PRODUTORES
UTILIZAÇÃO

FLORESTAIS
DE

UM

DE

ESPAÇO

MUMCIPAL:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta datada de nove de Maio da Associação de
Produtores Florestais de Mortágua a solicitar a cedência de uma espaço municipal, numa
antiga escola primária ou outro para a sede aquela Associação, considerando que actualmente
se encontra num espaço arrendado na Av. Dr. José Assis e Santos, pagando uma renda mensal
de duzentos e quarenta euros (240,00 €).
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade demonstra abertura
para a cedência de um espaço, devendo no entanto ser efectuado um estudo aos espaços
municipais disponíveis para posterior decisão em reunião de Câmara.
11.8.-ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO
DOS EDIFICIOS DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DE VALE DE CARNEIRO, SANTA
CRISTINA, VILA BOA, RIOMILHEIRO, MORTAZEL:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“

Considerando que :

Compete à Câmara Municipal, como Órgâo de gestão do Município, proceder a unia
correcta definição do uso dos bens móveis de sua pertença.
A alienação dos activos dispensáveis para o exercício das competências que lhe são
cometidas por lei, constitui uma medida adequada, podendo contribuir através da sua
18
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reutilização para a revitalização das áreas onde se integram.
Existem vários imóveis municipais que se encontram devolutos e os quais dada a sua
localização privilegiada, são passíveis de alienação.
A alienação por hasta pública favorece os princípios gerais da concorrência, da igualdade,
da imparcialidade e da transparência e do procedimento administrativo.
As Escolas do 1°. Ciclo do Ensino Básico de Vale de Carneiro, Santa Cristina, Vila Boa,
Riomilheiro e Mortazel se encontram inactivas já há alguns anos, provocando deterioração
de ano para ano, sendo por isso necessário fazer obras de conservação com alguma frequência,
representam encargos de instalações mensais e são imóveis que se situam a uma distância
considerável da sede do concelho, inadequados para instalação de quaisquer serviços
municipais. Trata-se de edificios escolares para os quais não foi apresentado até agora
qualquer proposta de utilização pelas respectivas associações e conrnnidades locais.
Foi feita a respectiva avaliação pelo responsável pela

Divisão de Conservação do

Tenitório e Serviços Urbanos e atribuído os valores de:
Escola Primária de Vale de Carneiro, com o artigo matricial n°. 762, da Freguesia de
Espinho

—

oitenta e dois mil euros (82.000,00 €);

Escola Primária de Santa Cristina, com o artigo matricial n°. 759, da Freguesia de Pala

—

quarenta e cinco mil e setecentos euros (45.700 €).
Escola Primária de Vila Boa, com o artigo matricial n°. 1567, da Freguesia de Espinho

—

oitenta e cinco mil e oitocentos euros (85.800 €).
Escola Primária de Riomilheiro, com o artigo matricial n°. 2497 da Freguesia do Sobral

—

sete mil euros (7.000,00 €).
Escola Primária de Mortazel, com o artigo matricial n°. 873, da Freguesia do Sobral
setenta e sete mil emos (77.000,00 €).
Assim nos ternios da alínea f) do n°1 do artigo 64° da Lei 169/99, de 18 de Setembro,
19
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proponho:
A alienação dos referido imóveis através de arrematação em hasta pública por carta
fechada e regulamentada através das seguintes cláusulas:
1- As candidaturas deverão ser efectuadas através de proposta em envelope fechado,
dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, contendo no seu exterior a seguinte menção
“Proposta para arrematação da Escola do Ensino Básico de

(

)“.

2- As propostas podem ser enviadas por correio sob registo ou entregues pessoalmente na
Secretaria Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal durante as horas
normais de expediente (das 9 às 12,30h e das 14 às 16,30h) e na página da Internet da Câmara
Municipal, onde se encontra patente o processo.
3- O preço base será o abaixo designado, não podendo os interessados apresentar valores
abaixo daquela base, sob pena da sua exclusão.
Escola Primária de Vale de Carneiro
Escola Primária de Santa Cristina
Escola Primária de Vila Boa

—

—

oitenta e dois mil euros (82.000,00 €).

quarenta e cinco mil e setecentos euros (45.700

oitenta e cinco mil e oitocentos euros (85.800

Escola Primária de Riomilheiro
Escola Primária de Mortazel

—

—

—

€).----

€).

sete mil euros (7.000,00 €).

setenta e sete mil euros (77.000,00

4- Os lanços de licitação serão de quinhentos euros (500,00

€).

€).

5-A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar proposta com valor mais elevado
acima da base

.

6- No caso de haver duas ou mais propostas com igual valor, a adjudicação será efectuada
posteriormente através de hasta pública a realizar na presença simultânea dos respectivos
concorrentes e com oferta de lanços de cem emos (100,00€) acima do valor das propostas.
7- A data limite de apresentação das propostas é até às 16,30 horas do dia três de Agosto
de2012.
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8-A abertura das propostas será efectuada em acto público a realizar no Salão Nobre da
Câmara Municipal, pelas dez (10,00) horas, do dia sete de Agosto e 2012, podendo assistir ao
acto todos os interessados ou seu representantes devidamente credenciados para o efeito.
9-O valor da arrematação deverá ser liquidado da seguinte forma: vinte e cinco por cento
(25 %) no prazo de oito (8) dias após a notificação da adjudicação e os restantes setenta e
cinco (75 %) com a assinatura da escritura de compra e venda e que deve ser celebrada nos
trinta (30) dias úteis subsequentes.
Consulta do processo: Todo o processo que serve de base à presente hasta pública
poderá ser consultado na Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal durante
as horas normais de expediente e na página da Internet.
Comissão da hasta pública: A abertura das propostas será efectuada perante uma
Comissão constituída pelos seguintes elementos :
Vereador Dr. Ricardo Sérgio Parcial Marques, que presidirá;
Chefe de Divisão, Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte;
Assistente Técnico Jorge Alexandre Santos;
Membros Suplentes: Vereador Eng°. José Júlio Henriques Norte; Chefe de Divisão, Eng°.
Arnaldo Araújo Borges Ferreira.
Mais proponlio que seja aprovada a avaliação acima referida feita aos imóveis, bem como
o Regulamento da Hasta Pública”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por maioria com quatro votos a favor
do Presidente e dos Vereadores eleitos pelo P5, uma abstenção do Vereador eleito pelo CDS
PP, Dr. Filipe Manuel Ferreira Valente, e um voto contra do Vereador eleito pelo PPD/PSD,
Enga. Raul da Silva Marta que apresentou a declaração de voto que se dá aqui por
integralmente reproduzida e que se anexa à presente acta.
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11.9.- JUNTAS DE FREGUESIA - Apoio ao Funcionamento:
Estando inscrita nas Opções do Plano do corrente ano o projecto n°. 2012/5047 “Apoio a
despesas de flincionamento das Juntas de Freguesia” com o valor global de quarenta e cinco
mil euros (45.000,00 €) o Senhor Presidente propâs que se procedesse transferência à daquela
importância confonne o critério acordado com os Presidentes de Junta de Freguesia de
compensar de forma mais significativa as Freguesias que recebem verbas menores do
orçamento de Estado.
Para as Juntas de Freguesia de Cercosa, Cortegaça, Marmeleira, Trezoi e Vale de Remígio
será transferida a importância de seis mil emos (6.000,00 €).
Para a Junta de Freguesia de Almaça, a importância de três mil euros (3.000,00 €),
considerando tratar - se de plenário de eleitores;
Para as restantes Juntas de Freguesia de Espinho, Mortágua, Sobral e Pala a importância
de três mil euros (3.000,00 €).
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente.
12.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
12.1.-PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS NOS TERMOS DA
ALÍNEA d) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO MUNICIPAL
DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS:
Nos termos do previsto na alínea d) do número 2 do artigo 29°. do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, pelo Senhor Presidente foram presentes os
seguintes o requerimento a isenção do pagamento de taxas de licenciamento:
Da Comissão da Fábrica da Igreja da Freguesia de Mortágua, processo n°.
01/2011/181 ,referente à utilização da alteração e do Centro Paroquial de Mortágua, taxa a
isentar de duzentos e setenta e dois emos e oitenta e cinco cêntimos (272,85 €).
Da Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Mortágua, processo n°.
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01/2012/42,referente à construção de instalaç6es sanitárias na Capela de Santa Luzia, taxa a
isentar de cento e cinquenta e sete euros e vinte e nove cêntimos (157,29€).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade isentar o pagamento
das taxas referidas.
12.2.-PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS NOS TERMOS DA
ALÍNEA e) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO MUNICIPAL
DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS:
Conforme o previsto na alínea e) do número 2 do artigo 29°. do Regulamento Municipal
de Urbanização, Edificação e Taxas, foi presente o seguinte requerimento para isenção do
pagamento de taxas de licenciamento previstas naquele Regulamento, e em virtude da
moradia unifamiliar a erigir destinar-se a habitação própria e permanente do jovem:
Filipe Manuel dos Reis Lourenço, referente ao processo n°. 01/2012/74

,

em Rua de 5.

João, Lote 25, Loteamento da Cerâmica, Gândara, Vale de Remigio, com taxa a isentar no
valor de setecentos e setenta e sete euros e oitenta cêntimos (777,80 €)

.

A Câmara, depois de apreciado o processo deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção
de pagamento das taxas acima referidas, bem como de quaisquer outras que se reporte ao
mesmo processo de obras e até ao momento do alvará de utilização inclusivé.
12.3.-PROJECTO DE ARQUITECTURA DA CASA MORTUÁRIA DA JUNTA DE
FREGUESIA DO SOBRAL:
Pelo Senhor Presidente foi presente o projecto de arquitectura para execução de da Casa
Mortuário da Junta de Freguesia do Sobral, elaborado pelos serviços municipais e

cujo

orçamento é de vinte e cinco mil euros (25.000,00€).
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar o projecto.---
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12.4.-PROJECTO DE ARQUITECTURA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS DA
ASSOCIAÇÃO DE MACIEIRA/TARRASTAL:
Pelo Senhor Presidente foi presente o projecto de

arquitectura

para execução de

sanitários da Associação Cultural e Recreativa de MacieiralTarrastal, elaborado pelos serviços
municipais e cujo orçamento é de oito mil e quinhentos emos (8.500,00 €).
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar o projecto.-12.5-PEDIDOS DE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPREEDADE OU AMPLIAÇÃO
DO NÚMERO DE COMPARTES DE PRÉDIOS RÚSTICOS:
Pelo Senhor Presidente foram presentes os processos:
a) n°. 10.2012.10, em nome Augusto Mendes Fernandes, e em que requer na qualidade
de cabeça de casal da herança indivisa de Maria Elisa Mendes proprietária do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia de Cercosa, com o artigo 695 no local denominado
“Passarias”,

Freguesia de Cercosa, com a área de 0,020800 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 partilhas a favor de Augusto Mendes Femandes e Basilio Mendes
Fernandes.
b) n°. 10.2012.11, em nome Augusto Mendes Fernandes, e em que requer na qualidade
de cabeça de casal da herança indivisa de Maria Elisa Mendes proprietária do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia de Cercosa, com o artigo 691 no local denominado
“Passarias”, Freguesia de Cercosa, com a área de 0,096300 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 partilhas a favor de Augusto Mendes Fernandes e Basilio Mendes
Fernandes.
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c) no. 10.2012.12, em nome Augusto Mendes Fernandes, e em que requer na qualidade de
cabeça de casal da herança indivisa de Maria Elisa Mendes proprietária do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia de Almaça,

00111 O

artigo no local denominado “Moinho de

Baixa”, Freguesia de Almaça, com a área de 0,6800000 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 partilhas a favor de Augusto Mendes Fernandes e Basilio Mendes
Femandes.
d) n°. 10.2012.13, em nome Augusto Mendes Fernandes, e em que requer na qualidade
de cabeça de casal da herança indivisa de Maria Elisa Mendes proprietária do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia da Marmeleira, com o artigo no local denominado “Vale de
Cortiço”, Freguesia da Manneleira, com a área de 0,7 1000 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 partilhas a favor de Augusto Mendes Fernandes e Basilio Mendes
Fernandes.
e) n°. 10.2012.14, em nome Augusto Mendes Fernandes, e em que requer na qualidade
de cabeça de casal da herança indivisa de Maria Elisa Mendes proprietária do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia da Marmeleira, com o artigo
“Carvalhinho”,

no local denon±iado

Freguesia da Marmeleira, com a área de 0,252000 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 partilhas a favor de Augusto Mendes Femandes e Basilio
Mendes Fernandes.
1) n°. 10.2012.15, em nome Augusto Mendes Fernandes, e em que requer na qualidade
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de cabeça de casal da herança indivisa de Maria Elisa Mendes proprietária do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia da Marmeleira, com o artigo no local denominado “Vale de
Avim”, Freguesia da Marmeleira, com a área de 0,495000 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 partilhas a favor de Augusto Mendes Fernandes e Basilio Mendes
Fernandes.
g) n°. 10.2012.16, em nome Augusto Mendes Fernandes, e em que requer na qualidade
de cabeça de casal da herança indivisa de Maria Elisa Mendes proprietária do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia da Marmeleira, com o artigo no local denominado “Vale de
Avini”,

Freguesia de Marmeleira, com a área de 1,194000 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 partilhas a favor de Augusto Mendes Fernandes e Basilio Mendes
Fernandes.
h) n°. 10.2012.17, em nome Augusto Mendes Fernandes, e em que requer na qualidade
de cabeça de casal da herança indivisa de Maria Elisa Mendes proprietária do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia da Marmeleira, com o artigo no local denominado “Vale de
Colmeias”,

Freguesia de Marmeleira, com a área de 0,498000 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 partilhas a favor de Augusto Mendes Femandes e Basilio Mendes
Femandes.
i) n°. 10.2012.18, em nome Augusto Mendes Fernandes, e em que requer na qualidade
de cabeça de casal da herança indivisa de Maria Elisa Mendes proprietária do prédio rústico
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inscrito na matriz da Freguesia da Marmeleira, com o artigo no local denominado “Vale de
Currelos”,

Freguesia de Marmeleira, com a área de 0,498000 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 escriftra de partilhas a favor de Augusto Mendes Fernandes e Basilio Mendes
Fernandes.
A Câmara depois de apreciado o assunto, e as informações técnicas constantes no
processo,

deliberou,

por unanimidade emitir parecer favorável à constituição de

compropriedade e ampliação de compartes solicitada.
12.6.-PRÉDIOS EM RUíNAS:
12.6.1.-Processo no. 08/2012/02:
O Senhor Presidente informou que, na seguimento da notificação feita a Celso Marques
de Paiva, residente na Rua da Fonte, n°.6, em Almaça, 3450

—

011 Mortágua, do projecto de

decisão tomada na reunião ordinária da Câmara de dezoito de Abril último,

relativa à

edificação em mau estado de conservação sita na Rua da Igreja, em Almaça, nos termos e
para os efeitos do disposto no artigo 101°. do Código do Procedimento Administrativo,
tenninou o prazo para se pronunciar sem que este nada dissesse.
Assim sendo, foi deliberado por unanimidade converter o projecto de decisão tomado na
reunião de Câmara de dezoito de Abril de dois mil e doze, em decisão definitiva do presente
processo nos termos e com os fundamentos ali indicados, devendo proceder-se à respectiva
notificação ao proprietário.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezassete horas e trinta minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta que vai ser assinada por mim
~ ~~~Secretário do Órgão e pelo Senhor Presidente.
\
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da l~eunião de Õâmara Municipal, de 06 de Junho de 2012, onde se procede à
aberturã de prõcedimento de Hastã Pública de aliênação dos edifíóiós das
antigas escolas primárias de Vale de Carneiro, Santa Cristina, Vila Boa, Rio
Milheiro e Mortazel, pretendo deixar claro que a meu ver, este património
edificado, deve ser mantido e preservado, dando-lhe sempre que possível, uma
utilização alternativa, desde que não obrigue a uma intervenção substancial,
que altere a sua configuração base em termos, estéticos e arquitectónicos já
que estes edifícios, representam um marco na formação, cuitura e identidade
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esgotarem todas as alternativas de se poder viabilizar uma utilização
alternativa que permita manter estes imóveis como um bem públióõ, dõm valõr
histórico, material e imaterial.
No entanto, estando o Vereador Raul da Silva Marta a defender, uma
posição colectiva de um grupo partidário pelo qual foi eleito e que tem como
principio, a não alienação dos imóveis das antigas escolas primárias do
Concelho de Mortágua, devo orientar o meu sentido voto para, a não aceitação
(voto contra), da abertura de hasta púbiica discutida no ponto acima
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O Váreador

Raul da Silva Marta

