CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°.14/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM SETE DE JUNHO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE:
Aos sete dias do mês de junho 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 e D?. Emilia Maria Almeida
Santos Neves Matos.
Eleitos pelo PS: Dr. Acácio Fonseca Fernandes e Dr.° Márcia Maria dos Santos Lopes.
Não estiveram presentes na reunião, por motivo profissional, os Vereadores Eng°. Serafim
Paulo Meio de Oliveira, eleito PPD PSD, e Dr. João Pedro de Almeida e Sousa Rodrigues da
Fonseca, eleito pelo PS, tendo a Câmara considerado justificadas as faltas.
A presente reunião foi, conforme despacho n°. 3 2013, de 25 outubro, secretariada pelo
Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17/05/2017:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 17 05 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 de
subdelegadas nos Vereadores.
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Informou ainda que, no seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de
19/01/201 7, foi celebrada, no pretérito dia 5 do corrente mês, a escritura pública de compra e
venda do prédio rústico, sito na União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça
e Almaça, concelho de Mortágua, confrontando a Norte com Estrada Nacional 228; Sul com
LWC Metal, Ld~’.; Nascente com Município de Mortágua; Poente com Estrada Nacional 228,
com a área de 22435 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Mortágua sob o n°.
2843/20010919 e inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 16991, localizado União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, que foi adquirido pelo
Município, mediante venda em leilão eletránico, no âmbito do processo n°. 47/07/6TBSCD,
Comarca de Lisboa

Instância Central

—

P. Seção de Execução

—

J9, e que é necessária à

execução das obras de ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, conforme
Plano de Pormenor respetivo.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
----Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 113, referente ao dia 6 do corrente mês, que depois de rubricado se dá aqui por
integralmente reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:
4.1.-PROVISEU

-

ACESSIBILIDADES NA REGIÃO CENTRO:

Foram presentes os oficios da Proviseu, datados de 25/05/2017 de 26/05/2017, através
dos quais dá conhecimento das conclusões do debate que decorreu em Viseu no dia 20 de
maio, sobre Acessibilidades à Região de Viseu e que apontou no sentido de sensibilizar as
várias entidades decisoras para urgência da:
1- Construção do troço da rodovia (Viseu-Coimbra) em perfil de auto-estrada, o único em
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2- Ligação ferroviária Aveiro

(Viseu-Mangualde) Salamanca, em bitola europeia.

—

-

Solicitando também a melhor atenção para esta temática tão relevante a nível local,
regional e nacional.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
5.1.-ESCOLA PROFISSIONAL BEIRA AGUIEIRA

-

PARECER SOBRE NOVOS

CURSOS:
Pelo Senhor Presidente foi presente o correio eletrónico datado de 24/05/2016, da Escola
Profissional Beira Aguieira a solicitar para efeitos de candidatura a Cursos Profissionais de
Educação e Formação de jovens a emissão de parecer acerca da pertinência e necessidade no
âmbito local e regional do Curso de Cozinheiro a, nível II, 2017/2018.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, considerar que o
Curso acima referido vai 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.-Apoio Natalidade e Famílias

—

Ratificação de processos:

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura n°. 15, 20 e 22 de 2017 para atribuição do Incentivo à Natalidade e
Apoio às Família no Concelho de Mortágua que entraram nos serviços e que deferiu nos termos
do n°. 1 do artigo 6°. do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no
Concelho de Mortágua.
A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
5.2.2.-Bolsas de Estudo de 2016/2017:
Pelo Senhor Presidente foi

presente a informação da Técnica de Ação Social de

análise processual dos 34 processos entrados nos serviços para efeitos de atribuição de Bolsa
de Estudo (26

-

Ensino Superior Universitário e Politécnico; 5 do Ensino Sec

dário; 1 do 10.
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Ciclo; 2 do Ensino Profissional), e que se dá aqui por integralmente reproduzida, verificandose que:
1.-Trinta e três (33) processos reúnem as condições de admissão ao concurso.
2.- Sete (7) processos não integram, nos termos do n° 4 do conjunto de Regras Técnicas, a
condição de estudante economicamente carenciado, em virtude da sua capitação mensal ser
superior a quatrocentos e vinte e um euros e trinta e dois cêntimos (421,32 €).
3.-Dezoito (18) processos integram a condição de estudante economicamente carenciado,
nos termos do n° 4 das Regras Técnicas para apreciação processual, em virtude do seu
rendimento per capita ser inferior a quatrocentos e vinte e um euros e trinta e dois cêntimos
(421,32 E).
Assim e em conformidade com referida informação da Técnica de Ação Social, pelo
Senhor Presidente foi proposto:
1.- Atribuição de uma bolsa de sessenta euros (60,00 E) aos alunos: Francisco Miguel
Silva Mendes (Processo n°. 4); Maria Madalena Cardoso Sousa (Processo n°. 6); Tirnóteo
Ismael Afonso Ladeira (Processo n°. 31:); Daniela Silva (Processo n°. 20.
2.- Atribuição de uma bolsa de oitenta euros (80,00 6) aos alunos: Ruben Carreira Martins
(Processo n°. 21), Thomas da Silva (Processo 29); Raquel Alexandra Varela (Processo n°. 14).3.- Atribuição de uma bolsa de cem euros (100,00 E) aos alunos: Flávio André Simões
Gomes (Processo n°. 17); Mariana Filipa Simões Gomes (Processo n°. 16); Flávia Raquel
Gonçalves Sousa (Processo n°. 12); Rute Sofia Gonçalves Sousa (Processo n°. 11); Bruno A.
Valente da Silva Costa (Processo n°. 30); Sara Rodrigues Abreu (Processo n°. 19); Mónica
Alexandra Martins Oliveira (Processo n°. 23); Jéssica Matos Besteiros (Processo n°. 34).
4.- Atribuição de uma bolsa de cento e quarenta euros (140,00 6) à aluna Lígia Filipe
Mateus (Processo n°. 1).
5.- Atribuição de uma bolsa de cento e oitenta euros (180,00 E) aos alunos: Cátia da Silva
Mira Abreu (Processo n°. 9); Lara Alexandra Simões Lima (Processo n°. 28).
6.- Atribuição de uma bolsa de duzentos euros (200,00 E) aos alunos: Lili.
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Miranda (Processo n°. 33); Diogo Porto da Cruz (Processo no. 26).
7.— Que não seja atribuída bolsa de estudo, pelos motivos constantes no ponto 3. da
referida informação, aos titulares dos processos: Processo n°. 7
Processo n°. 8

—

-

Patrícia Rodrigues Gomes;

Daniela Alexandra Martins Silva Pereira; Processo n°. 5

Alagador; Processo n°. 32

—

Gustavo Afonso Ladeira; Processo n°. 27

—

—

Francisco José

David Alves Antunes.

8.- O arquivamento do processo n°. 18 do aluno Kevin Tiago de Castro Ramos, de acordo
com o motivo constante no ponto 6.
9.- A exclusão do procedimento da candidatura apresentada por Raquel de Matos Ferreira
titular do processo 25, pelos motivos invocados no ponto 2 da citada informação.
Mais é proposto de acordo com a citada informação que considerando que esta Câmara
fixou como montante global máximo de doze mil euros (12.000,00 €) para atribuição de bolsas
de estudo, podendo ser alterado em fbnção das candidaturas apresentadas. (n° 1 do Edital n°
68/2016 de 11 de Outubro de 2016), e atendendo que estão propostas a atribuição de 20
bolsas, que perfazem o montante global de vinte e um mil e oitocentos euros (21.800,00 €):
Quatro (4) no valor de sessenta euros (60,00 €) cada, durante dez meses, o que perfaz o
montante total de dois mil e quatrocentos euros (2.400,00 €);
Três (3) no valor de oitenta euros (80,00 €), cada, durante dez meses o que perfaz o
montante total de dois mil e quatrocentos euros (2.400,00 €).
Oito (8) no valor de cem euros (100,00 €), cada, durante dez meses o que perfaz o
montante de oito mil euros (8.000,00€);
Uma (1) no valor de cento e quarenta euros (140,00 €), durante dez meses o que perfàz o
montante de mil e quatrocentos euros (1.400,00 €);
Duas (2) no valor de cento e oitenta euros (180,00 €), cada, durante dez meses o que
perfaz o montante de três mil e seiscentos euros (3.600,00 €).
Duas (2) no valor de duzentos euros (200,00 €), cada, durante dez meses o que perfaz o
montante de quatro mil euros (4.000,00 €).

-t

Que deste modo o valor de global doze mil euros (12.000,00€) para atribuiç~
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de estudo seja alterado para vinte e um mil e oitocentos euros (21.800,00 E).
A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar a atribuição
das bolsas propostas, bem como a alteração do valor global das mesmas para vinte e um mil e
oitocentos euros (21.800,00 €).
Mais deliberou notificar em sede de audiência prévia os candidatos excluídos e sem bolsa
atribuída para no prazo de dez (10) dias se pronunciarem sobre o projeto de decisão.
6.-CULTURA,DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS:
6.1.1.-I Desafio Juiz de Fora:
Pelo Senhor Presidente foi presente as Normas de Procedimento do 1 Desafio Juiz de Fora,
a realizar no dia 23 de julho, atividade que congrega as modalidade de um triatlo (corrida,
natação e bicicleta), mas também um desafio de equipa em insufláveis (jogos de água).
As referidas Normas de preveem no seu artigo 7°. a atribuição de prémios, para as três
primeiras equipas que efetuarem as quatro modalidades da prova com melhor pontuação,
recebendo medalhas de participação as restante equipas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a realização
do evento.
6.2.-ASSOCIATIVISMO

-

ATIVIDADES

CULTURAIS,

DESPORTIVAS

E

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

—

Apoio

iS.

Mostra Nacional:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 17/05/2017, da Associação Cultural,
Recreativa e Desportiva Rancho Folclórico “Os Camponeses do Freixo, informando que vai
realizar a P. Mostra Nacional de Folclore, no dia 28 de maio de 2017, na ExpoMortágua que
irá contar com a presença de grupos oriundos de diversos pontos do País, e solicitando o apoio
financeiro da autarquia para fazer face às despesas inerentes àquela organização.--6
4
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Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5032
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal na rubrica 040701

—

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

—

Apoio atividades:

O Senhor Presidente foi apresentou a seguinte proposta:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pelo
Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores, entende-se que este deve ser alvo de
estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro para desenvolvimento das atividades
regulares desta Associação.
O Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores é uma instituição de cariz cultural,
símbolo do nosso Concelho na preservação e divulgação da cultural popular, voz viva de
tradições e hábitos ancestrais.
Esta é uma Associação que tem um importante papel na divulgação do nosso Concelho
além fronteiras, contribuindo, também, para o desenvolvimento do mesmo e para o afluxo de
gente a Mortágua, nomeadamente aquando do Festival de Folclore e Gala Internacional de
Folclore.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°. 1 e n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 5.000,00 € par a oio ao
desenvolvimento da atividade cultural regular, mediante a celebração

~~toco1of~~
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dispõe o ri0. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras.

“

Foi também presente o Relatório de Atividades e Contas do ano de 2016 do Rancho
Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores.
Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5032
“Atividades das Associações, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal na rubrica
040701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).

A Câmara depois de apreciado deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de cinco mil
euros (5.000,00 €).
Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo, o Senhor

Vereador Dr. Paulo Alexandre de Oliveira ausentou-se da reunião, considerando o
impedimento de poder intervir na discussão e votação do presente ponto uma vez que faz parte
dos Órgãos Sociais da coletividade.
6.2.3.-Centro Recreativo, Social, Desportivo e Cultural da Póvoa:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 15 de maio, do Centro
Recreativo, Social, Desportivo e Cultural da Póvoa, dando conhecimento da realização no dia 4
de junho o seu tradicional Passeio de Cicloturismo e a solicitar uma comparticipação financeira
para minimizar as despesas inerentes àquela ação.
Por informação da contabilidade existem fUndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5032
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
cento e cinquenta euros (150,00 €).
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Ai
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Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.2.4.-Mortágua Futebol Clube:
6.2.4.1.-Subsídio extraordinário:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 24 de maio findo, da Direção do
Mortágua Futebol Clube, através da qual informa que vai organizar no mês de junho algumas
atividades para celebrar a comemoração dos 80 anos de existência do clube, encerrando assim
mais uma época de sucesso desportivo.
No dia 3 de junho terá lugar a 1 Gala Mortágua Futebol Clube que procura reunir o
passado e o presente do clube, e todos os seus amigos (jogadores, treinadores, dirigentes,
sócios e colaboradores) e distinguir o seu mérito e dedicação.
Cerimónia que para além de celebrar o desporto, irá ter momentos culturais para dar brilho
à noite que contará com convidados da Associação de Futebol de Viseu e da Federação
Portuguesa de futebol.
Nos dias 10 e lI de junho vai organizar dois torneios de futebol, um de futebol 7 e outra
de futebol de li, com a presença confirmada de mais de 20 atletas, de vários locais do país.
Assim, como os custos inerentes à realização daqueles eventos não estavam comtemplados
no orçamento anual, solicita a concessão de apoio financeiro no montante de três mil e
novecentos euros (3.900,00 €).
Considerando que o pedido da Associação se enquadra na alínea c), do n°. 1, do artigo 3°.
do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
O Senhor Presidente propôs a atribuição do subsídio no montante de três mil e quinhentos
euros (3.500,00€), a transferir mediante a celebração de Protocolo previsto no artigo 4°.
Daquele Regulamento.
Por informação da contabilidade existem fundo disponíveis para a assunção da despesa que
tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos, e

está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02

~
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Livres, no projeto 2017/5032

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.2.4.2.-IMI do Campo de Jogos da Gandarada:
Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 24 de maio, do Mortágua Futebol
Clube solicitando a atribuição de um subsídio no valor de seiscentos e trinta e dois euros e
trinta e dois cêntimos (632,32 €) referente ao pagamento do IMI, conforme documento que
anexa, do seu complexo desportivo, considerando a existência do contrato de cedência de
superficie ao Município pelo período vinte e cinco anos.
Considerando a natureza do pedido o subsídio não está obrigado às formalidades do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5032
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” dotado no orçamento municipal na rubrica
040701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
seiscentos e trinta e dois euros e trinta e dois cêntimos (632,32 €) referente ao pagamento do
IMI.
6.3.-ASSOCIATIVISMO

-

INVESTIMENTOS DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS,

DESPORTIVAS E RECREATIVAS:
6.3.1.-União Cultural e Recreativa Barrilense

—

Apoio obras melhoramento edifício sede:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pela
União Cultural e Recreativa Barrilense para apoio à execução de obras de conservação e
conclusão do seu edificio sede, que conforme orçamento que anexa ascende ao montante de
14.047,56 E, a que acresce o IVA, entende-se que, à semelhança dos anos anterio(es, ~ste~eve
ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
‘o
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Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 15.000,00€ para apoio à
execução de obras de conservação e conclusão do seu ediflcio sede, mediante a celebração de
Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem fUndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
quinze mil euros (15.000,00 €).
6.3.2.-Centro Recreativo Social e Desportivo de Vila Meã

—

Apoio obras melhoramento

edificio sede.
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pelo
Centro Recreativo Social e Desportivo de Vila Meã para apoio à execução de obras de
conservação e melhoramentos no seu edificio sede, nomeadamente: colocação de uma faixa de
granito sobre o muro da parte de traz da churrasqueira; construção de um telheiro em frente ao
ediflcio, realização de um acesso ao 1°. andar; conclusão da cozinha e substituição da instalação
elétrica e esgotos) existentes no primeiro andar; Renovação do bar, que conforme orçamento
ascende ao montante de 35.000,00 €, a que acresce o IVA, entende-se que, à sem
anos anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.

nça os
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Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no

do art°. 3°. do

110.2,

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 20.000,00€ para apoio à
execução de obras de conservação e melhoramentos no ediflcio sede, nomeadamente:
colocação de uma faixa de granito sobre o muro da parte de traz da churrasqueira; construção
de um telheiro em frente ao ediflcio, realização de um acesso ao 1°. andar; conclusão da
cozinha e substituição da instalação elétrica e esgotos) existentes no primeiro andar; Renovação
do bar, mediante a celebração de Protocolo conforme dispõe o no. 1 do art.° 4.° do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.”
Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017 5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por maioria, com quatro votos a
favor, sendo três do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PPD PSD e um
do Vereador eleito pelo PS e uma abstenção da Senhora Vereadora D?. Márcia Maria dos
Santos Lopes, eleita pelo P5, atribuir o subsídio de vinte mil euros (20.000,00 €).
6.3.3.-União Cultural Recreativo e Desportivo de Vila Gosendo

—

Apoio obras

melhoramento edifício sede:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pela
União Cultural Recreativo e Desportivo de Vila Gosendo para apoio à execução de obras de
conservação e melhoramentos no seu ediflcio sede, nomeadamente, no coreto existente no
12
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recinto onde se realiza a festa anual, e construção de uma cozinha, que de acordo com o
orçamento ascende ao montante de 23.760,00 €, a que acresce o IVA, entende-se que, à
semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo
Municipal.
Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 17.500,00€ para apoio obras
de conservação e melhoramentos no seu edificio sede, nomeadamente, no coreto existente no
recinto onde se realiza a festa anual, e construção de uma cozinha, mediante a celebração de
Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade a atribuição de um
subsídio no montante de dezassete mil e quinhentos euros (17.500,00€).
6.3.4.-Associação Cultural e Recreativa de Vale de Mouro

Apoio obras Parque

Temático:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pela
Associação Cultural e Recreativa de Vale de Mouro para apoio à continuação das o
Parque Temático (restaurar a segunda casa, construir um forno e uma churrasque
13
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parque e iluminá-lo), entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de
estudo por parte do Executivo Municipal.
Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 8.000,00€ para apoio à
realização de obras no Parque Temático (restaurar a segunda casa, construir um forno e uma
churrasqueira, relvar o parque e iluminá-lo), mediante a celebração de Protocolo conforme
dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem firndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem/bis lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir um subsídio
de oito mil euros (8.000,00 €).
6.3.5.-Centro Cultural e Recreativo da Ferradosa- Apoio obras melhoramento edifício
sede:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pelo
Centro Cultural e Recreativo da Ferradosa para apoio à execução de obras de beneficiação

e

melhoramentos no seu edificio sede, nomeadamente fornecimento e colocação de teto, que de
acordo com o orçamento ascende ao montante de 19.676,81 €, entende-se que,.
dos anos anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municip~
14
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Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 3.000,00€ para apoio à
realização de obras de beneficiação e melhoramentos no seu edificio sede, nomeadamente
fornecimento e colocação de teto, mediante a celebração de Protocolo conforme dispõe o n°. 1
do art.° 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa
que se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto
2017 5033 “Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no
orçamento municipal na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).--

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir um subsídio
de três mil euros (3.000,00

€).

6.3.6.-Associação Social Cultural Desportiva Estrelas da Serra (Aveleira)

-

Apoio obras

melhoramento edifício sede:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pelo
Associação Social Cultural Desportiva Estrelas da Serra (Aveleira) para apoio à execução de
obras de beneficiação e melhoramentos no seu edificio sede, nomeadamente construção de
sanitários e espaço de apoio de cozinha,

que de acordo com o

orçamento ascende ao

montante de 1.000,00 €, a que acresce o IVA, entende-se que, à semelhança dos anos
anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma oi

-

visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outro~
15
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relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 1.000,00€ para apoio à
realização de obras de beneficiação e melhoramentos do edificio sede, nomeadamente
construção de sanitários e espaço de apoio de cozinha.
Por informação da contabilidade existem ifindos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017 5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir um subsídio
de mil euros (1.000,00 €).
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.3.7.-Associação Cultural Recreativo de Chão Miúdo

-

Apoio obras melhoramento

edificio sede:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pelo
Associação Cultural Recreativo de Chão Miúdo para apoio à execução de obras de
beneficiação e melhoramentos no seu edificio sede, nomeadamente reparação de infiltrações,
impermeabilizações e pintura de alçados exteriores, que de acordo com o orçamento ascende
ao montante de 6.000,00 €, a que acresce o IVA, entende-se que, à semelhança dos anos
anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orienta ão ci
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou

os s ci
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relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 4.000,00€ para apoio à
realização de obras beneficiação e melhoramentos no seu edificio sede, nomeadamente
reparação de infiltrações, impermeabilizações e pintura de alçados exteriores, mediante a
celebração de Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do art.°

4~0

do Regulamento Municipal para

Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem flindos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade atribuir um subsídio
de quatro mil euros (4.000,00).
6.3.8.

-Associação

Popular Desportiva

e Cultural Gandarense

-

Apoio

obras

melhoramento edifício sede:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pelo
Associação Popular Desportiva e Cultural Gandarense para apoio à execução de obras de
beneficiação e melhoramentos no seu edificio sede, nomeadamente, impermeabilização da
fachada principal do piso superior, que de acordo com o orçamento ascende ao montante de
3.745,75 €, entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de estudo por
parte do Executivo Municipal.
Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros sqcialme,fte
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade
ri
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população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, propoi±o a atribuição de um subsídio no montante de 3.745,75 € para apoio à
realização de obras beneficiação e melhoramentos no seu edificio sede, nomeadamente,
impermeabilização da fachada principal do piso superior, mediante a celebração de Protocolo
conforme dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem fimdos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade o subsídio no
montante de três mil setecentos e quarenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos
(3.745,75€).
6.3.9.-Sporting Clube de Vale de Açores

—

Apoio obras Campo de Jogos:

Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
6.3.10.-Teatro Experimental de Mortágua

—

Apoio a investimento:

Pelo Seitor Presidente foi presente o oficio do Teatro Experimental de Mortágua datada
de 2/5/2017, informando que fruto do uso intensivo a que é submetido, o equipamento
eletrônico e informático sofreu um forte desgaste, não estando em condições de satisfazer as
necessidades daquela Associação.
Não tendo fiando de maneio para fazer face aos custos que a aquisição de um novo
equipamento eletrónico e informático acarreta, mil e quinhentos euros (1.500,00 €), e
atendendo à urgente necessidade do mesmo, não só para a prossecução das suas atividades,
como para o auxílio a outras associações, solicita o apoio financeiro do Municíi
Considerando que esta associação têm pautado a sua atuação por uma o’
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visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população, o Senhor Presidente propós a atribuição do subsídio no montante de mil euros
(1.000,00 €).
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio no
montante de mil euros (1.000,00 €).
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 E) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.4.-APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS:
6.4.1.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Espinho

—

Apoio obras na Igreja de

Espinho:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a investimento,
remetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Espinho, entende-se que este deve
ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa o pedido de apoio financeiro para as obras de melhoramento na Igreja
Paroquial da Freguesia de Espinho, nomeadamente de restauro do altar-mor, retábulos e direito
da nave central, cujo orçamento ascende ao montante de 12.515,00€.
Trata-se de património de cariz religioso de grande valor para o Concelho, tendo sido
construída com o esforço das gentes da Freguesia de Espinho, que empenharam muito o seu
tempo e dedicação na edificação deste projeto considerando como uma mais va ~a pa
comunidade.
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Toda a envolvência da população da Freguesia de Espinho pauta-se por atuação por
orientação cívica, visando a prossecução de fins de natureza religiosa, mas também cultural,
contribuindo, assim para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.
Assim, proponho a atribuição do seguinte subsídio de apoio financeiro às obras de restauro
e melhoramentos da Igreja Paroquial da Igreja de Espinho no valor de 1.000,00

€.“

Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para a assunção do
compromisso, que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 080701 (Instituições sem
fins lucrativos, e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura
Desporto e Tempos Livres, programa 004 Apoio Instituições Religiosas, no projeto
2017 5034.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
de atribuição de subsídio de mil euros (1.000,00 E).
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 E) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.4.2.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cercosa

—

Apoio Obras na Capela de

S. João:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a investimento,
remetido pela Fábrica da Igreja da Freguesia de Cercosa, entende-se que este deve ser alvo de
estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa o pedido de apoio financeiro para as obras de pavimentação do adro da
Capela de São João e Recinto da Festa, de Cercosa, que ascendem ao montante de 6.000,00 E.
Trata-se de património de cariz religioso, tendo sido construída com o esforço das gentes
de Cercosa

.

O pedido enquadra-se no n°.2, do art°. 3°. do Regulamento Municipal
Apoios a Entidades Terceiras.
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Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 2.500,00€ para apoio às
obras de pavimentação do adro da Capela de São João de Cercosa e Recinto da Festa,
mediante a celebração de Protocolo conforme dispõe o no. i do art.° 4.° do Regulamento
Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.

“

Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017 5034
“Const. Conservação Igrejas e Capelas” no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
dois mil e quinhentos euros (2.500,00 €).
6.4.3.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Marmeleira

—

Apoio obras na Capela

de Caparrosa:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“

Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a investimento,

remetido pela Fábrica da Igreja da Freguesia da Marmeleira, entende-se que este deve ser alvo
de estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa o pedido de apoio financeiro para as obras de colocação de caleiras de
alumínio e pintura dos Santos da Capela de Caparrosa, que ascendem ao montante de
1.088,55€.
Trata-se de património de cariz religioso, tendo sido construída com o esforço das gentes
de Caparrosa.
O pedido enquadra-se no n°.2, do art°. 3°. do Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 900,00€ para apoio às obras
colocação de caleiras de alumínio e pintura dos Santos da Capela de Caparrosa.

“.

Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção d
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003

oje

í

spesa
2017 5034
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“Const. Conservação Igrejas e Capelas” no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
novecentos euros (900,00€).
6.4.4.-Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Mortágua

—

Apoio a obras na Capela

de São Brás:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“

Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a investimento,

remetido pela Fábrica da Igreja da Freguesia de Mortágua, entende-se que este deve ser alvo de
estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro para as obras de construção de um sanitário
na Capela de São Brás na povoação do Barril, que ascendem ao montante de 4.500,00

€.

Trata-se de património de cariz religioso, tendo sido construída com o esforço das gentes
de Barril.
O pedido enquadra-se no n°.2, do art°. 3°. do Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 2.000,00€ para apoio às
obras de construção de sanitários na Capela de São Brás na povoação do Barril, mediante a
celebração de Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para
Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem fbndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5034
“Const. Conservação Igrejas e Capelas” no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribu~
dois mil euros (2.000,00

€).

io de
--
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6.4.5.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pala:
6.4.5.1.-Apoio obras na Igreja Paroquial de Pala:
----Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
6.4.5.2.-Apoio obras na Capela de Chão de Calvos:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a investimento,
remetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pala, entende-se que este deve ser
alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa o pedido de apoio financeiro para as obras de restauração e beneficiação da
Capela do Santuário de Chão de Calvos, nomeadamente, na cobertura da sacristia, cujo
orçamento ascende ao montante de 2.500,00

€.

Trata-se de património de cariz religioso de grande valor para o Concelho, tendo sido
construída com o esforço das gentes da e Freguesia de Pala, que empenharam muito do seu
tempo e dedicação na edificação deste projeto considerando como uma mais valia para toda a
comunidade.
Toda a envolvência da população da Freguesia de Pala pauta-se por atuação por orientação
cívica, visando a prossecução de fins de natureza religiosa, mas também cultural, contribuindo,
assim para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.
Assim, nos termos do disposto do art°. 8°. do Regulamento Municipal para a Atribuição de
Apoio a Entidades Terceiras, proponho a atribuição do seguinte subsídio de apoio financeiro às
obras de restauro e melhoramentos da Capela do Santuário de Chão de Calvos, nomeadamente
na cobertura da sacristia no montante de 2.500,00€, mediante a celebração de Protocolo”.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5034
“Const. Conservação Igrejas e Capelas” no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Jnstituiçües sem fins lucrativos, (despesas capital).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade apro

pro

ta

de atribuição de subsídio mediante a celebração de Protocolo preV o no artigo 4°.

414~~g~
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Regulamento Municipal para a Atribuição de Apoio a Entidades Terceiras.
6.4.6.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Sobral

-

Apoio obras Igreja

Paroquial:
Tendo sido presentes a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a investimento,
remetido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Sobral, entende-se que este deve ser
alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro para as obras de beneficiação no edificio da
Casa Paroquial do Sobral, nomeadamente substituição remodelação das janelas.
Trata-se de património de cariz religioso, tendo sido construída com o esforço das gentes
da Freguesia do Sobral, que empenharam muito o seu tempo e dedicação na edificação deste
projeto considerando como uma mais valia para toda a comunidade.
Toda a envolvência da população da Freguesia do Sobral pauta-se por atuação por
orientação cívica, visando a prossecução de fins de natureza religiosa, mas também cultural,
contribuindo, assim para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.
Assim, nos termos do disposto do art°. 8°. do Regulamento Municipal para a Atribuição de
Apoio a Entidades Terceiras, proponho a atribuição do seguinte subsídio de apoio financeiro às
obras de no edificio da Casa Paroquial do Sobral, nomeadamente substituição remodelação das
janela no montante de 5.000,00

€“.

Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5034
“Const. Conservação Igrejas e Capelas” no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
de atribuição de subsídio mediante a celebração de Protocolo previsto no artigo 4°. do
Regulamento Municipal para a Atribuição de Apoio a Entidades Terceiras.----
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7.-HABITACÃO E URBANIZACÃO:
7.1.-BAIRRO DE HABITAÇÃO SOCIAL DA GANDARÀDA
7.1.1.- Pedido de Realojamento de José Manuel Samora Marques:
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação da Técnica dos Serviços Sociais do
Município em que, de acordo com os pressupostos daquela informação, que fica arquivada no
respetivo processo, propõe a atribuição de um fogo (tipologia T2) no Bairro de Habitação
Social da Gandarada para realojamento do agregado familiar de José Manuel Samora Marques,
constituído pelo casal e filho de 2 anos, considerando que a situação daquele agregado familiar
se enquadra no n°. 1 do artigo

140.

da Lei n°. 81 2014, de 19 de dezembro.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a atribuição
do fogo para realojamento do agregado familiar de José Manuel Samora Marques, face ao teor
da informação da Técnica dos Serviços Sociais do Município e por se verificarem os
pressupostos legais.
7.1.2.-Pedido de Realojamento de Edite Mira Rodrigue
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação da Técnica dos Serviços Sociais do
Município em que, de acordo com os pressupostos daquela informação, que fica arquivada no
respetivo processo, propõe a atribuição de um fogo (tipologia T2) no Bairro de Habitação
Social da Gandarada para realojamento do agregado familiar de Edite Mira Rodrigues,
constituído pelo casal e filho de 7 anos, considerando que a situação daquele agregado familiar
se enquadra no n°.l do artigo 14°. da Lein°. 81 2014, de 19 de dezembro.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a atribuição
do fogo para realojamento do agregado familiar de Edite Mira Rodrigues, face ao teor da
informação da Técnica dos Serviços Sociais do Município e por se verificarem os pressupostos
legais.
7.1.3.-Pedido de Realojamento de Paula Margarida da Silva Martins:
----Pelo Senhor Presidente foi presente a informação da Técnica dos 5
Município em que, de acordo com os pressupostos daquela informação

s Soei

do

e ca arquivada no
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respetivo processo, propõe a atribuição de um fogo (tipologia T4) no Bairro de Habitação
Social da Gandarada para realojamento do agregado familiar de Paula Margarida da Silva
Marfins, sendo uma família monoparental feminina, constituído pela mãe e 4 crianças em idade
escolar, considerando que a situação daquele agregado familiar se enquadra no n°. 1 do artigo
14°. da Lei n°. 81 2014, de 19 de dezembro.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a atribuição
do fogo para realojamento do agregado familiar de Paula Margarida da Silva Martins, face ao
teor da informação da Técnica dos Serviços Sociais do Município e por se verificarem os
pressupostos legais.
7.1.4.- Rescisão de contrato de arrendamento:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta de Ana Paula Femandes de Almeida, datada de
09/05/2017, na qualidade de titular o do contrato de arrendamento de um T4, lote 5, , Piso
2, Dt°., Fração E no Bairro de Habitação Social da Gandarada que lhe foi atribuído na
sequência do concurso público efetuado para o efeito, a solicitar a rescisão do

referido

contrato de arrendamento a partir de 30 de junho corrente.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rescisão do contrato com efeito a partir
de 30 de junho, prescindindo do aviso prévio de cento e vinte (120) dias estabelecido na Lei,
condicionado à verificação pelos serviços municipais das condições em que se encontra o
fogo.
Mais deliberou por unanimidade proceder à abertura do concurso para a ocupação do fogo,
logo que reunidas condições para o efeito.
8.-PROTECÃO CIVIL:
8.1.-PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MANCHA FLORESTAL:
8.1.1.-Associação dos Produtores Florestais

—

Apoio Equipa de Sapadore

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 01705JS008, de 1 05 017, da
Associação de Produtores Florestais informando que este ano, no âmbito da
Contra Incêndios, dispõe de 2 equipas de P. intervenção integradas no

ad
os tivo

sta
unicipal
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A habitual equipa de Sapadores Florestais, que durante todo o período critico definido por Lei,
estará no terreno em alerta permanente sete (7) dias por semana; e a equipa AFOCELCA que
este ano lhe foi atribuída e contratada por setenta e sete (77) dias (o período de atuação ainda
não está definido) e que se encontrará estacionada na zona norte do Concelho (no alto do
Moinho do Pisco).
Relativamente à equipa AFOCELCA, não lhes oferece dificuldades de maior, atendendo ao
protocolo contrato estabelecido e que subvenciona a sua atividade.
As suas dificuldades estão com equipa de Sapadores Florestais, que à semelhança de anos
anteriores tem necessidade de ser apoiada financeiramente no âmbito da Defesa da Floresta
Contra Incêndios.
A equipa de Sapadores Florestais, pelo trabalho que desenvolve durante todo o período
crítico; pelo facto de estar exclusivamente dedicada à defesa da Floresta, independentemente
dos estados de alerta; por integrar o Dispositivo Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, faz um trabalho meritório, muitas vezes pouco visível, mas tão importante para o
património florestal do Concelho.
Assim solicita que lhe seja concedido no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios
apoio financeiro para o funcionamento da Equipa de Sapadores Florestais.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção do
compromisso, a despesa tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos, encontra-se inscrito nas Opções do Plano no objetivo 07

—

Proteção Civil, projeto 2017 5053 Associação de Produtores Florestais
-

Apoio Sapadores.

A Câmara depois de apreciado o assunto, e considerando que a área do pedido da
Associação é de manifesto interesse público e se enquadra na alínea e), do n°. 1, do art°. 3°. do
Regulamento

Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras,

deliberou por

unanimidade atribuir um subsídio no montante de oito mil euros (8.000,00 €) ara a oio ao
funcionamento da equipa de Sapadores Florestais integrada no Dispositivo M~~ic

1 da De

a
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da Floresta Contra Incêndios, mediante a celebração de Protocolo previsto no artigo

4°.

daquele Regulamento.
9.- ADMINISTRACÃO:
9.1.- 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-Ai99, 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

trezentos e vinte e cinco mil euros (325.000,00 E).
trezentos e quarenta e cinco mil euros (345.000,00 E).
vinte e quatro mil euros (24.000,00 E).
quatro mil euros (4.000,00 E).

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

Lei número 54-A199, conjugado com a alínea d) do número do 1

do artigo 33°. da Lei número 75 2013, de 12 de setembro, a proposta de alteração às Opções
do Plano do corrente ano que apresentava os seguintes valores:
Reforço de Financiamento definido

zero euros (0,0 E);

Reforço de Financiamento não definido

cento e sessenta e um mil e

(161.500,00€).
Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a
28

deliberou, por
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unanimidade aprová-la ficando a mesma arquivada em pasta própria nos serviços de
contabilidade
9.3.-DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016 DO MUNICÍPIO DE
MORTÁGUA

-

CONTAS CONSOLIDADAS:

Pelo Senhor Presidente foi presente para efeitos de aprovação nos termos do n°.2 do artigo
76°. da Lei n°.73 2013, de 3 de setembro o documento de Consolidação de Contas de 2016 do
Município de Mortágua o qual se dá aqui por integralmente reproduzido nesta parte da ata, e
posterior remessa à Assembleia Municipal para apreciação nos termos do mesmo artigo da
referida Lei.
Foi presente o Relatório e parecer sobre as contas consolidadas e a certificação Legal de
Contas Consolidadas elaborada pelos Revisores Oficiais de Contas do Município que se dão
aqui por integralmente reproduzidas e a serem remetidas à Assembleia Municipal como parte
integrante do documento de prestação de contas consolidadas.
A Câmara, depois de apreciado, deliberou aprovar por maioria, com três votos a favor do
Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PPD PSD e duas abstenção dos
Senhores Vereadores Dr. Acácio Fonseca Fernandes e D?. Márcia Maria dos Santos Lopes,
eleitos pelo PS, o documento de consolidação de contas de 2016 e solicitar para efeitos do
disposto no n°. 2 do artigo 75°. da Lei n°. 73 2013, de 3 de setembro à Assembleia Municipal
que seja apreciado na sua sessão ordinária a realizar no dia 30 do corrente mês.
Mais foi deliberado por unanimidade subscrever a declaração do Órgão Executivo proposta
pelos Revisores Oficiais de Contas do Município.
9.4.-TRANSAÇÃO

APRESENTADA

NO

PROCESSO N°.

753/08.8TBSCD,

DO

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VISEU, JUÍZO CENTRAL DE VISEU

-

JUIZ 3, EM QUE SÃO AUTORES OS HERDEIROS DE ANTÓNIO GOMES DE
CARVALHO:
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do assessor j
30/05/2017, sobre o assunto supra mencionado, e que se transcreve na’

gr

,

datad

de
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“Assunto:
Transação apresentada no processo n “
Comarca de Viseu, Juízo Cível de Viseu

753/08. 8TBSCD, do Tribunal Judicial da

Juiz 3, em que são autores os herdeiros de António

Gomes de Carvalho.
Informação:
Tendo sido celebrada uma transação no processo n ‘~ 753/08. 8TBSCD, do Tribunal
Judicial da Comarca de Vise ii, Juízo Central Cível de Viseu

—

Juiz 3, foi a mesma

homologada por sentença de 22-05-2017, comunicada às partes por notjflcação de 23-052017.
Assim sendo, tal sentença transitará em julgado no dia 26 de junho 2017.
Só após essa data poderão iniciar-se os trabalhos referidos na dita peça processual,
nomeadamente:
demolição da casa de habitação e muros confinantes com o caminho situado a norte e
com a avenida do Reguengo situada a poente, cujos trabalhos deverão estar concluídos no
prazo de trinta dias úteis;
integração no domínio público de uma parcela de terreno situada ao longo de todo o
lado poente e lado norte desses prédios;
construção de um muro do lado norte e poente dos prédios com a altura de dois blocos
acima da fundação encimados por rede metálica eletrossoldada com a altura de um metro.---pavimentação da rua situada a norte desse prédio até ao limite onde se inicia o espaço
daRANeREN.
colocação de infraestruturas de redes de água e esgotos no arruamento situado a norte
dos prédios na parte situada em área urbana do PDM.
Em anexo: cópia da sentença.

“.

Acarnaratornouconhecfrnento~;~~;zr_::fE:::;~
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9.5.-TRANSAÇÃO APRESENTADA NO PROCESSO N°. 983/15.6T8VIS
TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VISEU, JUÍZO CENTRAL CÍVEL

,

-

DO
JUIZ

2, EM QUE SÃO AUTORES ANTÓNIO ANTUNES LUÍS E ESPOSA MARIA DE
FÁTIMA SIMÕES DE MATOS LUÍS:
Pelo Senhor Presidente foi presente a transação relativo ao processo n°. 983 1 5.6T8 VIS do
Tribunal da Comarca de Viseu

juízo Central Cível, Juiz 2, cujo autor ANTÓNIO ANTUNES

LUÍS e esposa MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DE MATOS LUÍS, Autores e MUNICÍPIO
DE MORTÁGUA, FREGUESIA DE MORTÁGUA, PEDRO TIAGO FERNANDES
CABRÀL e esposa MARTA SOFIA COSTA MARTINS, FERNANDO DOS SANTOS
JORGE e esposa LÍDIA MARIA DE OLIVEIRA JORGE, MARIA ADELINA DOS SANTOS
JORGE ROSA, ANTÓNIO EDUARDO GARCIA LOPES e esposa MARÍLIA MARIA
JORGE FERREIRA LOPES, MANUEL DE ALMEIDA ROSA, RUI MANUEL FERREIRA
COELHO e HÉLDER MANUEL GONÇALVES BATISTA, Réus, e que éo seguinte:
“ANTÓNIO ANTUNES LUÍS e esposa MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DE MATOS
LUÍS, Autores e MUNICÍPIO DE MOR TÁGUA, FREGUESIA DE MOR TÁGUA, PEDRO
TIAGO FEPLNANDES

CABRAL

e esposa MARTA SOFIA

COSTA

MARTINS,

FERNANDO DOS SANTOS JORGE e esposa LÍDIA MARIA DE OLIVEIRA JORGE,
MAMA ADELINA DOS SANTOS JORGE ROSA, ANTÓNIO EDUARDO GARCIA
LOPES e esposa MARÍLIA MARIA JORGE FERREIRA LOPES, MANUEL DE
ALMEIDA ROSA, RUI MANUEL FERREIRA COELHO e HÉLDER MANUEL
GONÇALVES BATISTA, Réus nos autos mencionados em epígrafe, tendo chegado a acordo
quanto às questões discutidas nos autos vêm colocar termo aos mesmos subordinado à
seguinte.

1”:
Os Réus reconhecem que os Autores são donos e legítimos propriet
identWcados no artigo 15° da P.L
31

~os
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2’
Os Autores desistem dos pedidos formulados nas alíneas b); e); d); e) eJ) da sua P.1.
3’~
Autores e Réus reconhecem que as parcelas de terreno identificadas nas alíneas e) e d) do
prédio dos Autores fazem parte da Rua de Vale da Fonte e pertencem ao domínio público
municipaL
41~

O Réu Município compromete-se, assim que lhe for possível, a alcatroar a parcela
referida na alínea d) do pedido dos Autores.
51~

Fruto da transação ora celebrada os Autores e os Réus Pedro Tiago Fernandes Cabral e
esposa Marta Sofia Costa Martins colocam termo ao processo n”] 15. 4T8SCD

Juiz 2, que

corre termos no Juízo de Competência Genérica Tribunal de Santa Comba Dão, desistindo os
Autores dos pedidos aí formulados, fazendo seu o dinheiro depositado relativo à compra e
venda referida naqueles autos.
6”
Com a celebração do presente acordo os Autores pagarão a título indemnizatório aos
Réus Pedro Tiago Fernandes Cabral e mulher Marta Sofia Costa Martins a quantia de 6
2.000,00 (dois mil curas), por meio de cheque a enviar para o escritório do seu advogado, ou
por transferência bancária para a conta IBAN PT 50004521604028139967846, até ao
próximo dia 13.06.2017.
7’~
Com o recebimento daquela quantia de 2.000,00 6 Réus Pedro Tiago Fernandes Cabral e
mulher Marta Sofia Costa Martins, declaram que nada mais tem a receber dos AA, e todas as
partes, reciprocamente, umas das outras, renunciam ao exercício de qualquer •direito
indemnizatório decorrente do presente processo e Réus Pedro Tiago Fe nan s C bra e
mulher Marta Sofia Costa Martins, também renunciam ao exercício

ualqu

direito
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indemnizatório decorrente dos processos 1/1 5. 4T8SCD

—

Juiz 2 e respetivo apenso de

Procedimento Cautelar do Juízo de Competência Genérica de Santa Comba Dão.
8~
Atento o acordo alcançado a reconvenção formulada pelo Réu Município de Mortágua é
inútil supervenientemente.
9’~
As partes condicionam a eficácia da presente transação à única condição suspensiva dos
RR. MUNICíPIO DE MORTA’GUA e FREGUESIA DE MORTA’GUA, fazerem chegar aos
autos, no prazo de vinte dias, as deliberações de aprovação dos termos da mesma, sendo que
os órgão competentes reun irão naquele prazo de 20 dias.
10°
Autores e Réus prescindem de custas de parte e procuradoria.
Digne-se V”Ex” ordenar os ulteriores termos processuais.
E.D.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a transação
relativo ao processo n°. 983 1 5.6T8V15 do Tribunal da Comarca de Viseu

juízo Central

Cível, Juiz 2.
Não participou na apreciação e votação a Senhora Vereadora D?. Márcia Maria dos
Santos Lopes nos termos do número 5, do artigo 83°. do Estatuto da Ordem dos Advogados,
aprovado pela Lei ri0. 145 2015, de 9 de setembro.
9.6.-PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ESCOLA
DO 1°. CEB DA FELGUEIRA PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E
DESPORTIVA FELGUEIRENSE:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 006/2016, datada de 08 03 2016 da
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Felgueirense, através do qual pr
projeto “Uma Vida Melhor”, que tem por objetivo dinamizar os Edifícios da Es o
10.

CER e do Ensino Pré-Primário, que se encontram desativadas,

q e

o seu
rimári

o

m muito
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significado para a comunidade local.
O principal objetivo do projeto é alargar o apoio social às classes etárias com mais tempo
livre: as crianças, jovens e os idosos, procurando para isso requalificar estruturas já existentes e
que poderão ficar desaproveitadas e que são património histórico local.
Por outro lado, tenciona-se impulsionar ações de dinamização, promovendo assim um
maior envolvimento daquela faixa etária. Ao longo do ano serão organizados diversas
atividades, procurando interagir e inter-relacionar os utentes das diversas valências.
Aquelas instalações, vêm assim tomar-se num refügio para a ocupação dos tempos livres
aos idosos durante todo o ano as crianças e jovens durante as férias escolar. Iria criar um
espaço de favorecimento de relações interpessoais, como também de desenvolvimento de
atividades socioculturais diversas, de convívio e de animação, contribuindo de forma
significativa para a melhoria das condições de vida da população local, em especial para aquelas
faixas etárias.
Assim, para a concretização deste projeto solicita a cedência de utilização dos Edificios da
Escola Primária do

10.

CEB e do Ensino Pré-Primário.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade ceder a utilização
dos Edificios da Escola Primária do

10.

CEB e do Ensino Pré-Primário, mandatando o Senhor

Presidente a outorgar o respetivo Protocolo.
9.7.-PROTOCOLO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO NO MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

-

REVISÃO ANEXO 1:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Protocolo celebrado, em 4 de
maio de 2017, com a EDP de Alteração ao Contrato de Concessão de Distribuição de Energia
Elétrica em Baixa Tensão no Município de Mortágua

Revisão do Anexo 1, em cumprimento à

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 05 04 2017.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar a outorga do contrato.
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10.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
10.1.-REQUERIMENTO

N°.0l/2017/337

DA

TRIA

PAGAMENTO DE TAXAS DO PROC°. 01/2017/74
PARA

ARMAZÉM

(ALÍNEA

b)

DO

-

S.A

PARÁ

ISENÇÃO

DE

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO

NÚMERO

1

DO

ARTIGO

29°.

DO

REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS):
Foi presente o requerimento registado sob o número 01 2017 337 da empresa TRIA, SA,
com sede no Parque Manuel Lourenço Ferreira, com o número de identificação fiscal
502219022, 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
treze mil oitocentos e sessenta e dois euros e oitenta cêntimos (13.862,80 E), referente ao
licenciamento do Processo número 1/2017 74 de Construção Nova

Armazéns e atividade

industrial, sito no Parque Manuel Lourenço Ferreira 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 trabalho.”.
A informação dos serviços constante no processo considera que a petição reúne condições
para ser apreciada em reunião de Câmara.
Porém de acordo com 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.
Assim, a Câmara deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal a concessão
à empresa TRIA, SA, com sede no Parque Manuel Lourenço Ferreira, da isenção de
pagamento da taxa no valor de treze mil oitocentos e sessenta e dois euros e oitenta cêntimos
(13.862,80 E), referente ao licenciamento do Processo número 1 2017 74 de Const
—

Armazéns e atividade industrial, sito no Parque Manuel Lourenço Fe

Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça.
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Não participou na apreciação e votação a Senhora Vereadora Dra. Márcia Maria dos
Santos Lopes, nos termos do número 5, do artigo 83°. do Estatuto da Ordem dos Advogados,
aprovado pela Lei n°. 145 2015, de 9 de setembro.
10.2.-REQUERIMENTO N°.O1/2017/313 DE LABORATÓRIOS BASI

-

INDUSTRIA

FARMACÊUTICA, SA. PARA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DO PROC°.
01/2017/60
ARTIGO

-

CONSTRUÇÃO NOVA

29°.

DO

-

INDUSTRIA ALÍNEA b) DO NÚMERO 1 DO

REGULAMENTO

-

MUNICIPAL

DA

URBANIZAÇÃO,

EDIFICAÇÃO E TAXAS):
Foi presente o requerimento registado sob o número 01 2017 313 da empresa Laboratórios
BASI

Industria Farmacêutica SÃ, com sede no Parque Manuel Lourenço Ferreira, com o

número de identificação fiscal 506632296, 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 trinta e quatro mil setecentos e setenta e três euros e um
cêntimo (34.773,01 €), referente

ao licenciamento do Processo número 1 2017 60 de

Construção Nova Industria, sito no Parque Manuel Lourenço Ferreira 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 trabalho.”.
A informação dos serviços constante no processo considera que a petição reúne condições
para ser apreciada em reunião de Câmara.
Porém de acordo com 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.
Assim, a Câmara deliberou por unanimidade propor à Assembleia Munici ai a concessão à
empresa Laboratórios BASI

Industria Farmacêutica SA, da isenção de pagam n o a.

valor de trinta e quatro mil setecentos e setenta e três euros e um cênU

34.7

a no
,Ol €),

s
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referente ao licenciamento do Processo número 1/2017/60 de Construção Nova —Industria,
sito no Parque Manuel Lourenço Ferreira União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio,
Cortegaça e Almaça.
10.3.-REQUERIMENTO N°.01/2017/339 PARA
TAXAS DO PROC°. 01/2017/4

-

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE

CONSTRUÇÃO NOVA

-

MORADIA, MUROS DE

VEDAÇÃO E SUPORTE 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°.01/201 7/339, de
Eduardo Luís Antunes Oliveira e Sandra Sofia Simões Almeida, a requerer nos termos da alínea
e), do n.° 3, do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a
isenção do pagamento de taxas de licenciamento no valor de mil quinhentos e cinquenta e nove
euros e cinquenta e três cêntimos

(

1.559,53 €) e da TMU de setecentos e sessenta e dois euros

e quarenta e dois cêntimos (762,42 E), referente ao processo n°. 01/2017/4
—

Moradia, muros de vedação e suporte, sita na Rua Vale de Torga

—

-

Construção Nova
Freixo- União de

Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça.
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 reúne condições
para ser apreciada em reunião de Câmara.
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 c

cessã

a

Eduardo Luís Antunes Oliveira e Sandra Sofia Simões Almeida, da isenção d pa amento de

‘4’
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taxas de licenciamento no valor de mil quinhentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e três
cêntimos (1.559,53 €) e da TMU de setecentos e sessenta e dois euros e quarenta e dois
cêntimos (762,42 E), referente ao processo no.

oi

2017 4 Construção Nova

de vedação e suporte, sita na Rua Vale de Torga

-

—

Moradia, muros

Freixo- União de Freguesias de Mortágua,

Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça.
10.4.-PROCESSO N°. 2017/5 DE ALTERAÇÃO DE CAMINHO, SITO NOS CALVOS,
SOBRAL:
Foi presente o processo n°. 05 2017 05 em nome de Mário João Martins Femandes,
residente na Rua dos Carvalhos, n°.3, Póvoa do Sebo, Freguesia do Sobral em que que requere
que lhe seja concedida autorização para alterar o caminho que atravessa o seu terreno sito ao
tapado, limites da povoação dos Calvos, freguesia do Sobral e Conceilio de Mortágua, caminho
esse que se encontra numa zona de terreno com muita inclinação, que é estreito e com
dificuldade de ser alargado.
Pretendendo construir um novo numa zona plana e que permite abrir um caminho muito
largo.
De acordo com a informação administrativa datada de 26/04/2017 constante no processo
verifica-se que terminou em 21 04 2017, o prazo de 30 dias tornado público pelo Edital n°.
6/2017, de 03 03 2017, sem que até aquela data tenha sido apresentada qualquer reclamação
sobre a alteração do caminho pretendida.
Sobre o processo foi exarado o Parecer Técnico do Chefe de DPAT, datado de
17/05/20 17, que a seguir se transcreve:
“Na sequência da análise do processo e ainda das informações:
.Dos Serviços Administrativos Municipais Qi. 8, 20);
.Dos Serviços de Fiscaliza ção Municipal
.

ei’ 9);

DPAT(fl.1’~
Deliberação da CMM em reunião de 1/03/2017;

.AJlxação de Editais

(fi.

14,15,16);
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.

Parecer da Junta de Freguesia do Sobra! (ff19,);

Permitem concluir que nada há a opor ao deferimento da pretensão.

“-

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade remeter aos serviços
técnicos para esclarecer a natureza pública ou privada do caminho/passagem privada.
10.5.-PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE E AMPLIAÇÃO
DE COMPARTES:
10.5.1.-Processo no. 10/2017/20:
Pelo Senhor Presidente foi presente o seguinte processo n°. 10/2017/20, req°. 10.2017.301,
em nome de Franclino Almeida, residente na Rua Largo do Tronco, n°. 10, em Espinho,
Freguesia de Espinho, com o NIF 117 499 536, a requerer, 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, relativamente ao seu
prédio sito em Alvegadinha, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Espinho sob o
artigo n°.7697 com a área 0,490000 ha para efeitos de registo de escritura pública de doação a
favor de Mário Rodrigues

metade (1 2) e Fernando da Silva e mulher Fernanda Ferreira

—

metade (1 2).
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por emitir parecer favorável à pretensão de constituição de compropriedade ou
ampliação de compartes, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável.
10.5.1.-Processo n°. 10/2017/2022:
Pelo Senhor Presidente foi presente o seguinte processo n°. 10/2017/22, req°. 10.2017.345,
em nome de Mário Rodrigues, residente na Rua do Centro, n°.3, Anceiro, Freguesia de
Espinho, com o NIF 179 230 492, a requerer, 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, relativamente ao seu
Vale do Carro, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Espinho sob o
com a área 0,145000 ha para efeitos de registo de escritura pública de
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Cidália Santos Rodrigues Neves metade (1/2) e Mário Rodrigues

—

metade (1/2).

A Câmara depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por emitir parecer favorável à pretensão de constituição de compropriedade ou
ampliação de compartes.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezoito horas.
Para constar e devidos efeItos. se lavr~ a presente ata que vai ser assinada por mim
Secretário do Órgão
e pelo Senhor Presidente.

