CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 22/2019
-----ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM TREZE DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE:—

—

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, pelas quinze horas,
nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Município, reuniu a Câmara
Municipal de Mortágua, conforme o disposto no artigo 40°. da Lei número 75/2013, de doze
de setembro, em reunião ordinária sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Mortágua, Eng°. José Júlio Henriques Norte, eleito pelo PPD/PSD e com a
presença dos Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD/PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira e Dr. Eusébio Lourenço Peneira.
Eleitos pelo PS: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Senhor Nelson António Rodrigues
Filipe.
A reunião foi secretariada pela Coordenadora Técnica do Núcleo de Administração Geral,
Rosa Maria Ferreira Breda.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1- PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:—------O Senhor Presidente informou que:
----Foi inaugurada no passado dia 5 a Exposição Coletiva “3 Mundos na Arte” que reúne
trabalhos de Armando Martinez (Escultura), Eduardo Ortún (Pintura) e Barbara Nicolai
(Fotografia).
A Exposição está patente ao público até ao dia 30 de Novembro no Centro Cultural de
Mortágua.
Realizou-se mais um Fim-de-Semana da Lampantana, decorrido nos passados dias 1, 2 e 3
de novembro. Na sua décima edição, o evento gastronómico contou com a participação de 11
restaurantes que deram a degustar esta iguaria, rica de história, tradição e sabor.
Durante os três dias do evento foram servidas mais de 2 mil doses de Lampantana, sendo
que em comparação com o ano transato houve uma diminuição em termos absolutos mas um
aumento em termos médios. No entanto, no ano passado foram 14 os restaurantes Jderentes e o
evento teve a duração de quatro dias, o que em grande parte explica a redução do
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de doses vendidas de um ano para o outro.

—-----

—----—

--—A Câmara tomou conhecimento.
De seguida os Vereadores do PS fizeram uma chamada de atenção relativamente ao
acendimento da iluminação pública, uma vez que se verificava que o relógio da mesma
encontrava-se desajustado em relação ao horário de inverno, ficando algumas mas às escuras
durante bastante tempo.
O Senhor Presidente informou que já tinha diligenciado junto da EDP para resolverem a
situação

.

II- PERÍODO DA ORDEM DO DIA:—

—

-

1.- APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16/10/2019:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 16/10/2019, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
31/10/2019:

——

—---—-----—---

——--

—

—-----

Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião extraordinária realizada a 31/10/2019, aprovada por unanimidade em minuta e
dispensada a sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
3.-INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE:

—---------------

-—-—-------

—

O Senhor Presidente, nos termos do artigo 34°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro, deu
também conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foram delegadas
e das subdelegadas nos Vereadores, geradoras de receitas e custos.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:

—-—-----—---——

—-

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 214, referente ao dia 12/11/2019, que depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
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5.-EXPEDIENTE:

—

—----

—

—

5.1.-DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS:

—-------

—--------—-------

Foi presente o e:Mail da Direção Geral das Autarquias Locais através do qual informa
que:
A Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, prevê, na alínea d) do n.

01

do

artigo 25.°, uma participação de 7,5% na receita do IVA cobrado nos setores do alojamento,
restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Para 2020, o artigo 8.° da Lei n.° 51/2018,
de 16 de agosto, fixa os critérios de distribuição do valor apurado.
Nesta medida, remete através do presente mail o valor da participação na receita do IVA
apurado para este município, comunicado pela Autoridade Tributária à DGAL, em
conformidade com os dados constantes do quadro infra:
11.0

3 do art.° 8.0 da Lei n.° 51/2018

Município
ai. i)
Mortágua

ai. ii)

55897,54

Total

26232,77

82130,31

Salienta que estes valores podem ser objeto de retificação (para cima ou para baixo),
informando-se ainda que os valores finais e contabilização dos mesmos serão oportunamente
difúndidos por esta Direção-Geral.
A Câmara tomou conhecimento.
5.2.-INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA:

——--------------

Foi presente o e:mail de 10/10/2019 do Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE)
através do qual tomou a iniciativa de enviar um novo conjunto de informação estatística sobre
o Município de Mortágua.
A informação agora enviada
novo

estudo

desenvolvido

no

-

Estatísticas de rendimento de nível local-, resulta de um

âmbito

do

projeto

STATSLAB

-

Estatísticas

em

desenvolvimento. Estas estatísticas derivam do aproveitamento de fontes administrativas,
nomeadamente a informação da Nota de Liquidação do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares (IRS). São apresentados vários indicadores sobre o rendime to bruto
declarado, agrupados em duas fichas distintas: por agregado fiscal (l~ ficha) e
passivo (2~ ficha).
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A Câmara tomou conhecimento.
5.3.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:

—

—

Foi presente a circular referência 61/201 9/PB, de 18/10/2019 da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, através da qual informa que com a entrada em vigor da Lei n.°
52/2015, de 9 de junho, que aprova o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de
Passageiros (RJSPTP), os operadores do mercado de transportes passam a estar abrangidos pela
obrigação de celebração de contratos de serviço público com as autoridades de transportes
competentes, os quais são precedidos de procedimento de contratação pública.
Segundo os artigos 9.° e l0.° do regime transitório da Lei n.° 52/2015, de 9 de junho, os
títulos de concessão para a exploração do serviço público de transporte de passageiros por
modo rodoviário, atribuídos ao abrigo do Regulamento do Transportes em Automóveis (RTA),
“mantêm-se em vigor até ao final do respetivo prazo de vigência ou até 3 de dezembro de
2019, consoante a data que ocorrer primeiro” e “não podendo o respetivo prazo de vigência
terminar em caso algum, após 3 de dezembro de 2019”.
Estando em curso a preparação e lançamento de procedimentos concursais, com as
dificuldades que estes processos normalmente acarretam, verifica-se não ser possível assegurar
a conclusão dos procedimentos antes da caducidade das autorizações provisórias que vigoram
no período de transição estabelecido pelo RJSPTP, isto é, antes de 3 de dezembro de 2019.
Face ao exposto, informa que o Governo aprovou já em Conselho de Ministros,
aguardando-se a sua publicação, uma alteração ao regime transitório estabelecido na Lei n.°
52/2015, de 9 de junho, permitindo que se possam prorrogar os instrumentos contratuais e as
autorizações provisórias em vigor, no caso de se terem iniciado já aqueles procedimentos e até
à conclusão dos mesmos, não excedendo o prazo máximo de dois anos.
A Câmara tomou conhecimento.
5.4.-INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO:-—----------—Foi presente

—----—

e:mail do Instituto Nacional para a Reabilitação datado de 25/10/2019

através do qual convida o Município, a integrar a Rede Nacional dos Balcões da inclusão,
através da assinatura de um Protocolo, no próximo dia 26 de novembro, no âmbito do 2.°
Encontro Nacional da Rede de Balcões da Inclusão, em Alcanena, Distrito de Santarém.
A inclusão do seu Município na referida Rede Nacional, no âmbito da comemoraça~ cf
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10 anos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que vigora em Portugal,
desde o dia 23 de outubro de 2009, confirmará publicamente o compromisso e esforço no
desenvolvimento de um Município para Todos.
Esta parceria pretende criar uma linha de comunicação direta ao Balcão de Inclusão do
1NR, onde trabalham técnicos especializados no atendimento de pessoas com deficiência e, por
outro lado, também encontrar nesta autarquia um interlocutor preferencial sobre a rede social
existente para a qual se possa reencaminhar e orientar os/as cidadãos/às do Município.
Assim, envia o modelo de Protocolo.
Nos termos da cláusula 2~. do modelo de Protocolo o Município compromete-se a:
a) Afetar um espaço no local de atendimento ao público do Município, com condições de
acessibilidade para estes utentes, da via publica ao local de atendimento incluindo a instalação
sanitária devidamente identificado com o logótipo do Balcão da Inclusão;
b) Dotar o mesmo com meios informáticos adequados para acesso à Internet e utilização de
Bases de Dados informativas;
c) Afetar um técnico do Município a tempo integral ou parcial;
d) Assegurar a divulgação local do Serviço através dos meios mais convenientes para
atingir o público-alvo;
e) Assegurar a comunicação e a informação disponibilizada aos utentes, em formato
acessível, sempre que necessário;
f) Assegurar o preenchimento do formulário online para registo de dados de atendimento.-A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade não aderir ao
Protocolo.
6.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:---6.1.-SERVIÇOS DE APOIO

—--——-

À FAMÍLIA E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR:

6.1.1.-Requerimentos de Comparticipação de Fichas de Atividades dos Manuais Escolares
do 1°. CEB Apresentados fora de prazo:---——
-

Pelo Senhor Presidente foram presentes para efeitos de apreciação e deliberação os
requerimentos abaixo identificados apresentados nos serviços para Comparticipação das Fichas
de Atividade de Manuais Escolares do 1°.CEB:
Processo n°. 168, registado com o n°. 6633, em 31/10/2019, que requere a c~cj~f~4~t
5
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de quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos (42,50€), para a seu filho que se encontra a
frequentar o 1°. Ano

do 1°. CEB no Centro Educativo, e que conforme informação dos

serviços sociais verifica-se que entrou nos serviços fora do prazo fixado na reunião de Câmara
de 13/08/2019 e publicitado pelo Edital n°. 24/2019, de 21/08/2019.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, por unanimidade deliberou notificar o requerente
do projeto de decisão de indeferimento do processo por ter apresentado o pedido fora do prazo
fixado na Reunião de Câmara de 13/08/2019 e publicitado através do Edital n°. 24/2019, de 21
de agosto de 2019, devendo, se assim o entender, pronunciar-se por escrito, no prazo de 10
dias, nos termos do CPA sobre o mesmo.
6.1.2.-Requerimentos de Comparticipação de Fichas de Atividades dos Manuais Escolares
do 1°. CEB

—

Aquisição fora do Concelho:-----

—----------—--------------

—

Pelo Senhor Presidente foram presentes para efeitos de apreciação e deliberação os
requerimentos abaixo identificados apresentados nos serviços para Comparticipação das Fichas
de Atividade de Manuais Escolares do 1°.CEB:
Processo n°.84 , registado com o n°. 5776, em 26/09/2019, que requere a comparticipação
de trinta euros e quarenta e cinco cêntimos (30,45€), referente ao seu filho que se encontra a
frequentar o 3°. Ano do 1°. CEB no Centro Educativo, e que conforme informação dos serviços
sociais verifica-se que adquiriu as Fichas de Atividades em estabelecimento comercial fora da
área do Concelho, não cumprindo assim fixado na reunião de Câmara de

13/08/2019 e

publicitado pelo Edital n°. 24/2019, de 21/08/2019.
Processo n°. 85, registado com o n°. 5778, em 26/09/2019, que requere a comparticipação
de trinta euros e quarenta e cinco cêntimos (30,45€), referente ao seu filho que se encontra a
frequentar o 3°. Ano do

10.

CEB no Centro Educativo, e que conforme informação dos serviços

sociais verifica-se que adquiriu as Fichas de Atividades em estabelecimento comercial fora da
área do Concelho, não cumprindo assim fixado na reunião de Câmara de

13/08/2019 e

publicitado pelo Edital n°. 24/2019, de 21/08/2019.
Processo n°.97 , registado com o n°. 5903, em 01/10/2019, que requere a comparticipação
de vinte e nove euros e quarenta cêntimos (29,40€), referente ao seu filho que se encontra a
frequentar o 2°. Ano do

10.

CEB no Centro Educativo, e que conforme informação dos serviços

sociais verifica-se que adquiriu as Fichas de Atividades em estabelecimento comercial
6
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área do Concelho, não cumprindo assim fixado na reunião de Câmara de 13/08/2019 e
publicitado pelo Edital n°. 24/2019, de 21/08/2019.
Processo n°.98, registado com o n°. 5905, em 01/10/2019, que requere a comparticipação
de vinte e nove euros e quarenta cêntimos (29,40€), referente ao seu filho que se encontra a
frequentar o 2°. Ano do 1°. CEB no Centro Educativo, e que conforme informação dos serviços
sociais verifica-se que adquiriu as Fichas de Atividades em estabelecimento comercial fora da
área do Concelho, não cumprindo assim fixado na reunião de Câmara de

13/08/2019 e

publicitado pelo Edital ri0. 24/2019, de 2 1/08/2019.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, por unanimidade deliberou notificar os
requerentes do projeto de decisão de indeferir o pedido da comparticipação das fichas de
atividades dos manuais escolares, considerando o incumprimento da deliberação tomada
Câmara de 13/08/2019 e publicitado através do Edital n°. 24/2019, de 21 de agosto de 2019,
devendo, se assim o entenderem, pronunciar-se por escrito, no prazo de 10 dias, nos termos do
CPA sobre o mesmo.
Mais deliberou por unanimidade proceder ao pagamento do valor referente ao apoio para
material escolar.
6.2.-JUVENTUDE:-------—

—

6.2.1.-Apoio Natalidade e Famílias

—--—-------

-

—-—

—-----

Ratificação dos processo n°. 42 a 47/2019:-------------

O Senhor Presidente foram presentes, para conhecimento e ratificação, os processos de
candidatura n°. 42 a 47 de 2019 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.
7.-CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:--------—

—

—

7.1..SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS:---7.1.1.-Mortágua Vila Natal 2019:

—---------—---------—--—--—-----—

O Senhor Presidente informou que se aproxima a época de Natal e o Município de
Mortágua não se tem mostrado indiferente no apoio ao comércio local, criando dinâmicas de
atividades e decoração de forma a atrair visitantes ao nosso Concelho, assim como ciar
atividades que obriguem os residentes a permanecer no Concelho e fazer aqui as su~~r
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de Natal.
Este ano, após uma consulta informal às empresas de iluminação de Natal, verificou-se que
os orçamentos apresentados para a iluminação de Natal nas ruas onde existe maior número de
comércio, eram elevadíssimos.
Surgiu assim a ideia de fazer um Natal diferente, um Natal que concilie o Natal Comercial
combinado com o Natal tradicional, utilizando elementos naturais, provenientes da natureza, no
fundo com uma decoração sustentável.
Assim irá proceder-se à realização de atelier de decoração, com a participação dos
comerciantes, associações, Academia Saber + e com a comunidade em geral. As decorações
serão colocadas nas ruas t». João Lopes de Morais, Rua Tomás da Fonseca, Avenida Dr. José
Assis e Santos, venida dos Bombeiros, Rua e Jardim Municipal e Praça 5 de Outubro.
Pretende-se desta forma elaborar um programa de iniciativas a decorrer na Praça do
Município, na praça 5 de Outubro e nas ruas do Comércio, tomando um ambiente atrativo da
época festiva, estimulando ainda a dinâmica comercial nos estabelecimentos comerciais locais
e, criar fatores de atratividade de população dos concelhos vizinhos.
Apresentou assim a Programação da ação “Mortágua Vila Natal”, cujo estimativa de
despesa ascende ao montante de trinta e três mil trezentos e trinta euros (33.330,00 €), sem IVA
incluído, e que a seguir se transcreve:
Os respetivos processos de fornecimento e aquisição de serviços irão ser desenvolvidos no
âmbito das competências do Presidente da Câmara.
Programação da ação “Mortágua Vila Natal”.
6 Dezembro:
17h30

—

Acender da Iluminação de Mortágua Vila Natal.

Decoração de Natal nas ruas e comércio local; Som de Rua; Exposição de Presépio e
Cartas na Biblioteca Municipal.
21h00

—

Bibliodisco

—

Durante todos os dias:
Casa do Pai Natal;

-

Pai Natal DJ na Biblioteca Municipal.
-

Pista de Gelo;

Mercado de Natal;

-

-

Animação de Rua;

Insufláveis;

-

-
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Espaço Lobo Encantado;

Workshops e ateliês;

Neve na Praça; Bolas de Sabão; E muitas mais surpresas...-

-

-

Exposições;

-

-
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13 de Dezembro:
14h30

—

Festa de Natal do Agrupamento de escolas de Mortágua “Pré-Escolar e

17h30

—

Abertura Oficial do evento “Mortágua Vila Natal”;

21h00

—

Concerto

—

10

Ciclo”;

Banda “Cordas Partidas”;

14Dezembro:
10h00

—

Chegada do Pai Natal em Charrete com a banda “Flora do Mondego”;

14h00

—

Concerto

15h00

—

Peça de Teatro “Construção do Presépio Vivo”;

16h00

—

Apresentação “Academia Saber +“;

17h00

—

Concerto

18h00

—

Apresentação da Escola de Música da Cogitart;

—

—

Banda “Flora do Mondego”;

Banda do Agrupamento de Escolas;

15Dezembro:
15h00 Apresentação do CAO
-

15h30

—

—

Centro de Atividades Ocupacionais;

Apresentação do teatro da Associação de Vila Nova e escola de Teatro;

20Dezembro:
----2 1h00

—

Concerto

Banda “Day-Tay”:

21 Dezembro:
15h00

—

Apresentação de Teatro

Liii;

17h30

—

Apresentação da Escola de Música da Marmeleira;

22Dezembro:
15h00

—

Apresentação da Escola de Música do Coral juvenil Sílvia Marques;

15h30

—

Desfile de Moda com Criações Florais! Lojas Comerciais;

17h30 Concerto Coral Juvenil Sílvia Marques;
-

24 Dezembro:
10h00 às 17h30

—

Transmissão em Direto do Programa de Televisão “Praça da Alegria” da

RTP;
28 Dezembro:
21h00

—

Concerto de Natal do Coral Juvenil Sílvia Marques e Orfeão Polifónico de

Mortágua;
05 Janeiro:

--
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15h00

—

“Vamos Cantar as Janeiras”

—

Encontro Distrital de Cantadores de Janeiras do

INATEL Viseu;
Exposições:
•Casa Inês Cancela de Abreu Exposição de Presépios do Mundo de Ricardo Dourado;---

•Casa Zulmira Mendes

—

Exposição de Presépios de Ana Manso;

•Casa Cancela de Abreu

—

•Casa Barbearia Costa

Exposição de Cenários de Cortiça de Samuel Machado;

—

Exposição de Barbies

The IJoil Stylist de Raul Silva Lopes;--

•Espaço “Lobo Encantado”.
A Casa Lobo converte-se num espaço de animação infantil, no qual irão decorrer as mais
diversas atividades e ateliers:
Espaço “Hora do Conto”
Espaço “Cinema”

—

—

“Capuchinho Vermelho e Lobo Mau”.

Filme “Os Três Porquinhos e o Lobo Mau”.

Espaço Escrita Carta do Pai Natal.
Casa do Pai Natal.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a realização da ação.
7.2.-ATIVIDADES/INVESTIMENTOS

DAS

DESPORTIVAS E RECREATIVAS:—

—

ASSOCIAÇÕES
—----

7.2.1.-Associação Cultural e Desportiva da Sobrosa
Passeio de Tratores:

—---—

—

CULTURAIS,

—

Apoio realização de atividade 2°.

—----—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 25/10/2019, da Associação
Cultural e Desportiva da Sobrosa, dando conhecimento da realização no dia 3 de novembro do
seu 2° Passeio de Tratores, e solicitando uma comparticipação financeira para minimizar as
despesas inerentes àquela ação.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
cento e cinquenta euros (150,00

€).

Por informação da contabilidade existem ffindo disponíveis para a assunção da despesa que
tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos,

está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura Desporto e Tempos
Livres, no projeto 2019/ 5041

—

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas.

7.2.2.-Velo Clube de Centro/Mortágua

—

Apoio Época de 2020:

‘o

—~
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Pelo Senhor Presidente foi presente a carta do Velo Clube do Centro, datado de
04/10/2019,

através da qual informa que aquele Clube é reconhecido a nível Nacional e

Internacional no mundo do ciclismo pelo seu trabalho exemplar e profissional ao alcançar
resultados de relevo, onde retomo mediático foi notório e em muito superior aos valores
investidos, nomeadamente nos diretos da Eurosport durante a volta ao Algarve mas
principalmente nos diretos da RTP 1 durante toa a volta a Portugal, onde a equipa esteve num
patamar de excelência, dignificando o seu patrocinadores

nomeadamente o Concelho de

Mortágua.
Pretende assim dar continuidade do projeto na divisão principal do ciclismo português
aumentar as suas responsabilidade e projeção, formando uma equipa ainda mais competitiva,
sabendo que os seus jovens corredores merecem mais e melhores condições.
Como consequência o orçamento irá aumentar. Tendo em conta os avultados investimentos
realizados e a realizar pelo clube tais como: Inscrição na UCI; leasing da autocaravana
adquirida em 2018; finalização do camião oficina; renovação da frota automóvel (3 carros de
apoio); renovação das bicicletas para modelos de alta gama; e para oferecer aos seus ciclistas,
treinadores, mecânicos, massagistas e staff em geral as melhores condições.
Nesse sentido solicita para a época de 2020 um reforço do subsídio atribuído em 2019, para
poder ter resultados e visibilidade mediática desejados e pretendidos.
----Solicita, assim um apoio para a época de 2020 no valor de cem mil euros (100.000,00€) dos
quais quinze mil euros (15.000,00 E) a serem atribuídos em 2019, para poder dar resposta aos
encargos financeiros, referentes a Taxas de Filiação e Inscrição, aos quais estão sujeitos pela
Federação Portuguesa de Ciclismo e União Ciclista Internacional.
A Equipa será conhecida, denominada e inscrita como Continental UCI: Miranda
Mortágua.-Mortágua será mencionado nos equipamentos oficiais de treino e competição, na
frota automóvel nas laterais em destaque, redes sociais, website, comunicados de imprensa e
apresentação oficial aos media, sócios e simpatizantes.
O Senhor Presidente, no prosseguimento da política definida pela Autarquia para o apoio
ao desenvolvimento desportivo, e tendo em consideração o papel relevante desempenhado por
esta Associação Local de manifesto interesse público, e que o pedido se enquadra n alí ea c),
do número 1, do artigo 3°. do Regulamento Municipal para Atribuição de
li
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Terceiras, propôs a atribuição no corrente ano do subsídio no valor de quinze mil euros
(15.000,00 €) nos termos do Protocolo a

celebrar, e

a transferir após a assinatura do

Protocolo.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
no montante de quinze mil euros (15.000,00 €), a transferir após assinatura de Protocolo.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701— Instituições sem fins
lucrativos, e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura Desporto
e Tempos Livres, no projeto 2019 5041

—

Atividades Culturais Desportivo.

7.2.3.-Associação de Caça e Pesca de Mortágua

—

Apoio reconstrução de edifício sede:

—---Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Considerando que:
“A Associação de Caça e Pesca vem solicitar que a Câmara apoio em 50% o custo de
realização das obras de reconstrução do seu edificio sede que foi destruído pelo incêndio
ocorrido em outubro de 2017.
Ao abrigo do regime estabelecido no Decreto-Lei n.° 273/2009, de 1 de outubro
Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo

-

-

Regime

em conjugação com o

disposto nos artigos 4.° e 20.° do Decreto-Lei n.° 98/2011, de 21 de setembro, na redação que
lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.° 132/2014, de 3 de setembro, foi celebrado entre o
Instituto Português do Desporto e Juventude, 1. P., (IPDJ) e a Associação de Caça e Pesca de
Mortágua, em 21/12/2018.
O contrato-programa tem por objeto a concessão de uma comparticipação financeira pelo
IPDJ à Associação de Caça e Pesca para a realização da obra Reabilitação das instalações da
Associação de Caça e Pesca de Mortágua, sita na Freguesia de Mortágua, Concelho de
Mortágua.
O valor estimado para a execução da obra é de 97.625,10€ (noventa e sete mil seiscentos e
vinte e cinco euros e dez cêntimos), sem IVA, tendo sido concedida pelo IPDJ uma
comparticipação total de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), que será proporcionalmente
reduzida caso o custo das obras se revele inferior ao valor atrás indicado.
----A comparticipação financeira referida será liquidada contra a ~
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titula a autorização de utilização para atividades desportivas, nas seguintes condições:
a) 40.000,00 €, o que corresponde a 80 % (oitenta por cento), a transferir após publicação
do contrato-programa no Diário da República, e que ocorreu na 2~. Serie do DR, n°.250, de 28
de Dezembro, sob o contrato 1043/2018;
b) 10.000,00€, o que corresponde a 20 % (vinte por cento), a transferir após a conclusão
das obras ou dos trabalhos do fornecimento e de acordo com o estipulado na cláusula 3~. do
referido contrato programa.
Considerando que nos termos do disposto no artigo 23° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, os Municípios dispõem de atribuições em domínios vários, designadamente na área
da educação, saúde, ação e solidariedade social. cultura, ocupação de tempos livres e desporto.
Considerando que sem prejuízo da prossecução direta das atribuições referidas
antecedentemente, o Município de Mortágua tem assumido um papel interventivo no apoio às
instituições que desenvolvem atividades culturais, desportivas, ocupação de tempos livres,
sociais e religiosas na área geográfica do seu concelho, considerando-as parceiras
determinantes na concretização dos seus objetivos.
Considerando que compete às Câmaras deliberar sobre as formas de apoio a entidades e
organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à
realização de eventos de interesse para o Município, de acordo com o previsto na alínea o), do
n°. 1, do artigo 33°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro.
Considerando que a Associação de Caça e Pesca prossegue fins de interesse público nestas
áreas, que também se reputam de grande importância a promoção dos recursos endógenos do
Municípios.
Nestes termos proponho que a Câmara aprove, comparticipar com o montante de
30.000,00 €, no corrente ano, a obra de reconstrução do edifício sede da Associação de Caça e
Pesca, a transferir mediante a celebração de Protocolo a que obriga o artigo 4°. do Regulamento
de apoio a Entidades Terceiras”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar
comparticipar com o montante de trinta mil euros (30.000,00 €), no corrente ano, a obra de
reconstrução do edifício sede da Associação de Caça e Pesca de Mortágua, mediante a
celebração de Protocolo.
13
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7.2.4.-Sporting Clube de Vale de Açores

—

Relatório e Contas época 2017/2018:-----

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio do Sporting Clube de Vale de Açores datado
de 22/10/2019 a enviar o Relatório e Contas da época de 2017/2018 e o Orçamento e Plano de
Atividades da época de 20 19/2020, aprovados em Assembleia Geral no passado dia
19/10/2019.
A Câmara tomou conhecimento.
8.-ACÃOSOCIAL:

—

—

8.1.-REDE SOCIAL:—

—----—

—---—-

—

—---—

—

—------

8.1.1 Cabaz de Natal 2019 Levantamento do número de agregados familiares:----—---No seguimento da deliberação tomada na reunião de Câmara de 16/10/2019 foi presente o
levantamento efetuado pela Técnica de Serviço Social de oitenta (80) famílias carenciadas do
Concelho e da composição do respetivo cabaz tendo em atenção a constituição do agregado
familiar e respetivas condições sócio-económicas e que irão ser contempladas com o Cabaz de
Natal de 2019.
A

seleção

das

famílias

resulta

do

seguinte

conhecimento

e

dos

seguintes

critérios/indicadores:
Famílias/indivíduos, com doença crónica e/ou oncológica, com reformas ou outro tipo de
prestações sociais baixas para fazer face aos encargos com despesas médicas e medicamentosas
e demais despesas fixas;
Famílias com

de baixo rendimento e encargos habitacionais fixos elevados e/ou

endividadas;
Famílias numerosas com baixo rendimentos;
Famílias expostas ao fenómeno do desemprego involuntário, em ou com baixa proteção
social;
Situações de desemprego (involuntário) duplo (sem ou com baixa proteção social);
Vitimas do incêndio deflagrado a 15 de outubro;
Em suma famílias pobres.
Considerando, que um diagnóstico participado não deve excluir entidades/instituições que
assumem diariamente um papel preponderante no desenvolvimento e coesão social do concelho
foi, dentro de uma metodologia participada de trabalho em “Rede Social”, foi assim s 1 ~ta
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às seguintes entidades/instituições que referenciassem famílias à semelhança dos outros anos:
Santa Casa da Misericórdia de Mortágua,

-

Centro BALMAR,

-

Juntas de Freguesia,

-

Serviço

de Atendimento e Acompanhamento Social,- Serviço Local da Segurança Social.
Após análise deste levantamento a Câmara deliberou, por unanimidade contemplar as 80
famílias nele referidas como complemento aos apoios sociais já existentes, devendo o Cabaz
conter géneros alimentícios não integrados naqueles apoios.
O Senhor Presidente no uso das competências próprias irá desencadear o respetivo
processo de fornecimento do Cabaz, de acordo com a alínea a), do número 1, do artigo 200. do
Código dos Contratos Públicos.
8.1.2.-Denúncia de Protocolo de Cooperação celebrado com o Agrupamento de Escolas de
Mortágua de Integração social de deficiente em posto de trabalho:—

——

O Senhor Presidente informou que na Reunião de 3 08/2011 foi aprovado o Protocolo de
Cooperação a celebrar entre o Município e o Agrupamento de Escolas de Mortágua que tinha
por finalidade proporcionar ao jovem deficiente, Joel Nuno Fernandes Rocha, residente na
Marmeleira, na continuidade do trabalho desenvolvido pelo Agrupamento meios que

lhe

permitam conhecer as suas capacidades e motivações, com vista à definição do seu projeto de
vida, e que lhe facilite a tomada de decisões para a sua integração e realização pessoal e
profissional, e que previa uma comparticipação mensal de duzentos euros (200,00 €), tendo em
vista as despesas de transporte e refeição do jovem e a transferir para o Agrupamento.
Assim, considerando que o Agrupamento de Escolas de Mortágua comunicou, por E.mail
de 21/10/2019, que aquele jovem no presente ano letivo ainda não compareceu no
Agrupamento e que é intenção da família que ele venha a frequentar um Curso noutra
instituição o Senhor Presidente propôs que nos termos da cláusula 6°. do Protocolo se proceda à
extinção do mesmo.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar proceder à extinção do Protocolo.
8.2.-MUNICIPIO PRESENTE:---—
8.2.1.-Processo n°. 5/2019:

—

—

—

—

———----

---—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 5/20 19 de candidatura ao apoio
social previsto no Regulamento Município Presente apresentada nos termos da alínea d), do
n°. 1, do artigo 2°. do referido Regulamento par: apoio económico para ~
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domésticas (água, eletricidade, gás , alimentação).
A candidatura foi, nos termos do artigo 9°. do Regulamento, analisada pela técnica do
serviço social do município que elaborou o respetivo Relatório Social constante no processo.O Relatório Social presente na Reunião de Câmara conclui que se trata de agregado
familiar em situação de carência económica, e que se justifica a concessão de um apoio,
propondo que seja disponibilizado ao próprio um apoio económico único no valor de mil
oitocentos e noventa e seis euros e sessenta cêntimos (1.896,60 €).
Assim, nos termos do artigo 100. do Regulamento “Município Presente” o Senhor
Presidente propôs que a Câmara delibere conceder o apoio no montante de mil oitocentos e
noventa e seis euros e sessenta cêntimos (1.896,60 €), a contratualizar e a pagar ao beneficiário
conforme o previsto no artigo 11°. do citado Regulamento.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa, que
se encontra inscrita nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 03 AÇÃO SOCIAL,
Programa 002, Projeto 2019/5048

Município Presente, e no Orçamento Municipal na rubrica

06020305.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
8.2.2.-Processo n°. 6/2019:

—

—

—~

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 6/2019 de candidatura ao apoio
social previsto no Regulamento Município Presente apresentada nos termos da alínea e d), do
n°. 1, do artigo 2°. do referido Regulamento para apoio económico para pagamento de despesas
domésticas (água, eletricidade, gás , alimentação).
A candidatura foi, nos termos do artigo 9°. do Regulamento, analisada pela técnica do
serviço social do município que elaborou o respetivo Relatório Social constante no processo.-O Relatório Social presente na Reunião de Câmara conclui que se trata de agregado
familiar em situação de carência económica, e que se justifica a concessão de um apoio,
propondo que seja disponibilizado ao próprio um apoio económico único no valor de dois mil
duzentos e setenta e cinco euros e noventa e dois cêntimos (2.275,92 €).
Assim, nos termos do artigo 10°. do Regulamento “Município Present

“

o Senhor

Presidente propôs que a Câmara delibere conceder o apoio no ~
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e setenta e cinco euros e noventa e dois cêntimos (2.275,92 €), a contratualizar e a pagar ao
beneficiário conforme o previsto no artigo 110. do citado Regulamento.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa, que
se encontra inscrita nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 03 AÇÃO SOCIAL,
Programa 002, Projeto 2019/5048

—

Município Presente, e no Orçamento Municipal na rubrica

06020305.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
9.-HABITACÃO E URBANIZACÃO:

—

9.1.-BAIRRO DE HABITAÇÃO SOCIAL DA GANDARADA:----—----------

—

9.1.1.-Pedido de rescisão do contrato de arrendamento do fogo T2, Lote 1, RJC Esquerdo
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta de Maria Alice Ferreira Franco, datada de
23/09/2019, a solicitar na qualidade de filha de Maria do Céu Ferreira titular do contrato de
arrendamento de

um

T2,

lote 3, 1 Dt°., Fração D, no Bairro de Habitação Social da

Gandarada, que lhe foi atribuído na sequência do concurso público efetuado para o efeito, a
denúncia do referido contrato de arrendamento a partir de 1/10/2019.
Os serviços do município, Técnica de Serviço Social e o Chefe DCTSU, verificaram as
condições em que se encontra o fogo, e de acordo com a informação datada de 11/11/2019
consideram que pode ser aceite a rescisão do contrato

.

A Câmara deliberou por unanimidade denunciar o contrato, prescindindo do aviso prévio
de cento e vinte dias (120) dias estabelecido na Lei.
10.-SANEAMENTO E SALUBRIDADE:
10.1.-REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO:----—

—

—-——

-

10.1.1.-Aquisição de Terreno para Remodelação da ETAR do Parque Industrial Manuel
Lourenço Ferreira:

—

—---

—------

—------~-—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos, datada de 11/11/2019, sobre o assunto em epígrafe e que a
seguir se transcreve:
Informo V. Ex3. que, no seguimento da remodelação da ETAR do Parque Industrial
Lourenço Ferreira (PIMLF), conclui-se da necessidade de execução de 2 l~~dtução
17
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para retenção do efluente tratado da ETAR.
Tais lagoas (em projeto) destinam-se a reter os efluentes na ETAR por um período superior
a 24 horas, sendo que uma das lagoas irá receber os efluentes provenientes da ETAR da firma
Ceragês que, pelo tipo de efluente de caracter sobretudo inorgânico, não é compatível com os
restantes afluentes à ETAR (de carater sobretudo orgânico) e outra das lagoas receberá o esgoto
tratado pela ETAR do PIMLF.
A localização ideal dessas lagoas será no vale adjacente ao PIMLF (ribeira do Barril) em
local piano, junto a linha de água (localização em anexo).
O terreno pertence a Emilia Clara Simões Coelho Fernandes e possui uma área medida no
Local de 7860m2.
Atendendo à localização (próximo do PIMLF) e qualidade do terreno entendo que o preço
justo para o terreno seria de 1,30 euros/m2, o que perfaz o valor de 10.218 euros.
Atendendo à necessidade na aquisição do terreno, entendo que se deveria adquirir pelo
valor de 10.218 euros.
Mais informo que a proprietária se encontra disponível para a venda do terreno pelo preço
referido.
Solicito, assim, que a Câmara adquira esta parcela de terreno pelo valor mencionado.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade proceder ao
levantamento topográfico do terreno, considerando a existência de diferença da área entre a
caderneta predial e a informação do Chefe da Divisão de Conservação do Território e Serviços
Urbanos.
10.1.2.-Aquisição de Terreno para a Estação Elevatória do Barril:—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos, datada de 11/11/2019, sobre o assunto em epígrafe e que a
seguir se transcreve:
Informo V. Exa. da necessidade em adquirir terreno para a implantação da Estação
Elevatória de Águas Residuais do Barril (EEAR), localizado na Rua da Eira no Barril, com
uma área de 280 m2 (planta anexa), pertencente ao Sr. Avelino Gomes, residente no Barril.
Atendendo a que (copia em anexo) a ex- Junta Autónoma de estradas pagou parte do
terreno do mesmo prédio (90m2) ao preço de i2,5 euros/m2, em 1998, ente~,~s~oIa
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pagar deveria ser o mesmo/m2, ou seja 12,5 euros, o que perfaz o valor de 3500 euros.
Solicito, assim que a Câmara adquira esta parcela de terreno pelo valor mencionado”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade proceder ao
levantamento topográfico do terreno, considerando a existência de diferença da área entre a
caderneta predial e a informação do Chefe da Divisão de Conservação do Território e Serviços
Urbanos.
11.-PROTECÃO CIVIL:------—

—

—-------—

—----—-

11.1.-PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MANCHA FLORESTAL:-----

—

11.1.1.-Transferência para o Município da titularidade da Equipa de Sapadores
Florestais SF-07-165 da Associação de Produtores Florestais de Mortágua:
-----O Senhor Presidente informou que:
A Equipa de Sapadores Florestais SF 07-165 da Associação de Produtores Florestais foi
constituída em 2001. Esta equipa foi criada ao abrigo do Programa dos Sapadores Florestais
(Decreto-Lei n°. 179/99, de 21 de maio).

É

reconhecida a importância destas equipas na gestão, manutenção e conhecimento dos

espaços rurais das áreas onde atuam.
Esta equipa de Sapadores Florestais, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo
quase duas décadas, quer na defesa do património florestal (em serviço público ao integrar
Dispositivo Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, durante todo o período crítico
independentemente dos estados de alerta); quer na gestão e manutenção dos espaços florestais
do concelho de Mortágua e nos Perímetros Florestais sob gestão do ICNF I.P. (no âmbito do
serviço Público), faz um trabalho meritório, muitas vezes pouco visível, mas tão importante
para preservação deste património florestal.
As exigências são cada vez maiores e a missão destas equipas mudou significativamente,
bem como a responsabilidade da sua atuação.
No sentido de manter a Equipa de Sapadores Florestais ativa e a atuar no Concelho de
Mortágua, houve entendimento com a Associação dos Produtores Florestais de Mortágua para
fosse transferida a titularidade da Equipa SF 07-165 para o Município de Mortágua.
Assim ao abrigo do artigo 13°. do Decreto

—

Lei n°. 8/2017, de 9 de janeiro, deve ser

solicitado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Floresta, IP
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titularidade da Equipa de Sapadores Florestais SF 07-165, mantendo a mesma área de
intervenção no Concelho de Mortágua.
A Câmara deliberou por unanimidade solicitar ao ICNF, IP a transferência da titularidade
da Equipa SF 07-165 da Associação dos Produtores Florestais de Mortágua para o Município
de Mortágua.
11.1.2.-Apoio a Associações Locais que cooperaram na Defesa da Floresta contra
Incêndios em 2019:

------—

—----——

—

Foi retirado da Ordem de Trabalho.
12.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:—
12.1.-APOIO E PROMOÇÃO INICIATIVA EMPRESARIAL:
12.1.1.-Ninho de Empresas de Mortágua

—

—

—

Pedido de Prorrogação de Prazo de

Permanência das Empresas SETRIF, LIV.; JOÃO PARENTE, LD3. e STRONGOLD
SECCURÁCY, LIY.

—----

—

—---------

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação datada de 22/10/2019 da Técnica
Superior responsável pelo Ninho de Empresas, sobre o assunto em epígrafe e que a seguir se
transcreve:
“Na sequência dos pedidos de prorrogação do prazo de permanência no Ninho de Empresas
apresentado pelas Empresas Setrif L&. e João Parente, Ld3. em anexo, informo V. Ex3. de que
estas empresas, tiveram um contrato inicial de autorização de permanência no Ninho de
Empresas de três, tendo o contrato da SETRIF, Lda. terminado há algum tempo e estando o
contrato da Empresa João Parente, Lei3, a terminar este mês.
Relativamente à Stronghold Seccuracy, o contrato apenas terminará no final de junho de
2020. No entanto a questão de prorrogação colocada anteriormente ao Senhor Presidente,
conforme documento em anexo, e agora aqui refletida prende-se com o facto de que esta
Empresa obteve aprovação de uma candidatura ao Portugal 2020, que lhe solicita como
condicionante a prorrogação do contrato de arrendamento no Ninho de Empresas até à data
final de obrigação para com o Centro 2020.
Refira-se ainda que o acesso e permanência no Ninho de Empresas permitiu que estas
Empresas permaneçam com a sua Sede no Concelho de Mortágua, contribuindo assim para a
criação e manutenção de postos de trabalho, para a diversificação da sua atividade e co
20
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para o aumento da riqueza do Concelho de Mortágua.
Informo, ainda, que ao longo da sua permanência no Ninho de Empresas de Mortágua
todos os elementos afetos a estas Empresas e que aqui trabalham tem manifestado salutar
disciplina e respeito pelas normas de flrncionamento deste Equipamento e mantido excelentes
relações de boa convivência cívica e profissional, quer com as técnicas da autarquia afetas ao
Ninho de Empresas, quer com todos os elementos das restantes empresas aí instaladas.
Neste contexto, e atendendo a que o Regulamento do Ninho de Empresas no seu Art°. 8°.,
ponto 2, permite que “os candidatos podem permanecer no Ninho de Empresas de Mortágua
por prazo até três anos ,podendo esse prazo ser prorrogado até ao máximo de cinco anos”, o
meu parecer é favorável à prorrogação do prazo de permanência destas empresas no Ninho de
Empresas. Refira-se, contudo, que a situação apresentada pela Stronghold Seccuracy se
constitui como situação excepcional, face aos Termos do Regulamento”

.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade prorrogar o prazo de
permanência das empresas no Ninho de Empresas.
12.2.- ASSOCIAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL:--------------12.2.1.-Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2

—

Informação Financeira

Pelo Senhor Presidente foi presente informação económica-financeira atualizada da
Associação de Municípios da Rota Estrada Nacional 2, Associação de direito público , CAE

—

94995, com o NIF 514051744, com sede na Rua dos Combatentes, s n 5030-477 Santa Marta
de Penaguião, constituída em 05/11/2016, e da qual faz parte o Município de Mortágua.
A Câmara tomou conhecimento.
13.-COMUNICACÕES E TRANSPORTES:—-------13.1.-REDE VIÁRIA MUNICIPAL:---

--—

--------—--—----

—

—-----------—-----

13.1.1.-Empreitada “Beneficiação de Vias Rodoviárias na Freguesia de Pala”
complementares:-----——---—---—------

—---——-

—

---—

—

—

--

Trabalhos

—

—-—Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos datada de 11/11/2019, sobre o assunto em epígrafe em que
informa que:
Na sequência da sua informação de 11/10/2019, sobre o assunto em epígrafe foi deliberado
na Reunião de Câmara de 16/10/2019, aprovar a realização dos trabalhos
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previstos na empreitada de “Beneficiação de Vias Rodoviária na Freguesia de Pala”, à empresa
adjudicatária Socitop, Unipessoal, Ld2.
Os trabalhos complementares previstos a preços contratuais foram aprovados pelo valor de
quarenta e três mil setecentos e cinquenta e um euros e trinta e seis cêntimos (43.751,36

€).

A proposta apresentada, e que anexa, pelo empresa adjudicatária para execução dos
trabalhos complementares necessários, a preços não contratuais ascendem a trinta e três mil
cento e quarenta e um euros e trinta e um cêntimos (33.141, 31 €), bem como o plano de
trabalhos e cronograma financeiro.
Os preços propostos estão de acordo com os preços praticados na região para este tipo de
trabalhos, pelo que é do parecer que podem ser aprovados.
Assim, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere aprovar nos termos do artigo
370.° do CCP Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008 de 29 de
-

janeiro, na sua atual redação, a execução dos trabalhos a mais resultante de trabalhos
imprevistos na empreitada inicial, cuja espécie e preços unitários são os constantes do Mapa de
Trabalhos anexo à referida informação, no valor total de global de setenta e seis mil oitocentos
e noventa e dois euros e sessenta e sete cêntimos (76.892,67 E), sem IVA incluído, sendo
quarenta e três mil oitocentos e noventa e dois euros e sessenta e sete cêntimos (43.892,67 €)
de natureza contratual e trinta e três mil cento e quarenta e um euros e trinta e um cêntimos
(33.141.31 E) de natureza não contratual,

para a empreitada de Beneficiação de Vias

Rodoviária na Freguesia de Pala”, executada pela empresa adjudicatária Socitop, Unipessoal,
Lda.
Propôs igualmente a aprovação da minuta do contrato adicional da referida empreitada, nos
termos do disposto no n° 1 do artigo 98° do CCP

-

Código dos Contratos Públicos, aprovado

pelo Decreto-Lei n° 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, e que seja notificado o
empreitado para prestar a caução no valor de três mil oitocentos e quarenta e quatro euros e
sessenta e três cêntimos (3.844,63 E)

.

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a execução dos trabalhos a mais resultante
de trabalhos imprevistos na empreitada inicial, no valor total de global de setenta e seis mil
oitocentos e noventa e dois euros e sessenta e sete cêntimos (76.892,67 €), sem IVA incluído,
sendo quarenta e três mil oitocentos e noventa e dois euros e sessenta e sete cênf
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(43.892,67 E) de natureza contratual e trinta e três mil cento e quarenta e um euros e trinta e um
cêntimos (33.141.31 E) de natureza não contratual.
Mais aprovou por unanimidade a minuta do contrato adicional e que seja notificado o
empreiteiro para prestar a caução no valor de três mil oitocentos e quarenta e quatro euros e
sessenta e três cêntimos (3.844,63 E).
13.2.-Infraestruturas de Portugal Empreitada “1P3 —Nó de Penacova (1Cm 59+000/Ponte
-

sobre o Rio Dão (1cm 75+160”

—

Condicionamento de Trânsito:-----—-

—-Pelo SenJior Presidente foi presente o oficio referência DRP

—

—---------

—

DRP/R112019/l 172, da

Infraestruturas de Portugal, em que informa, no âmbito da empreitada em epígrafe, haverá a
necessidade de se proceder a duas alterações nas condições de circulação atualmente existentes,
a saber.
No dia 22/10/2019, será feito o basculamento de transito no sentido de circulação
CoimbraJViseu, entre os KlvI 67+400 e 69+200 (zona de influencia do Nó da Raiva), ficando o
Transito a circular em 1 via por sentido neste Troço.
No dia 25/10/2019, será feita a supressão da faixa direita (sentido Coimbra/Viseu) entre os
Km 74+200 e 75+200 (zona de influencia dos nós da Lagoa Azul e Mortágua), ficando a
circulação a funcionar em 1 via em cada sentido, na atual faixa esquerda.
Prevê-se que ambas as alterações tenham a duração entre 4 a 5 semanas.
A Câmara tomou conhecimento.
14.-ADMINISTRACÃO:
14.1.-CONCURSO

PÚBLICO

—

DA

—

—

EMPREITADA

EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO”

-

“

—

REQUALIFICAÇÃO

Adjudicação:—

DO

---—--

-----Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Preliminar/Final elaborado pelo júri do
procedimento de concurso público para adjudicação da empreitada “Requalificação do Edificio
dos Paços do Concelho” que a seguir se transcreve, ficando arquivado no respetivo processo de
contratação pública, que foi desenvolvido nos termos do Código da Contratação Pública
através da plataforma eletrónica sob o n°. 24/2019, e no qual por unanimidade deliberou a
ordenação das propostas para efeitos de adjudicação:
—-

—----“RELATÓRIO PRELIMINAR/FINAL
—--------------—---Processo 24/2019--——23

—--------—

—

—---—----

-

4
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(plataforma Saphety Gov)
Concurso público—--

Empreitada: Requalificação do edificio dos Paços do Concelho
Procedimento: Concurso público nos termos da alínea b) do art.° 19 do Código dos
Contratos Públicos
Composição do Júri: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira na qualidade de presidente e como
vogais o Eng.° Albano Tomás da Fonseca Duarte e Manuel Jorge Gomes Nunes
Abertura do procedimento: Deliberação em Reunião de Câmara de 16 de outubro de 2019
Anúncio no DRE: Anúncio n° 11448/2019 de 23 de outubro de 2019, DR n°204 delI Série
—

Parte L; Aviso de Prorrogação de prazo n° 1628/2019 de 30 de outubro de 2019, DR n°

209 de II Série

—

Parte L.

1-Aos cinco dias de novembro de 2019, reuniu o Júri do procedimento, nomeado na
deliberação em Reunião de Câmara de 16 de outubro de 2019, com o objetivo de se procederá
abertura e análise das propostas e elaboração do presente relatório preliminar conforme
determina o artigo 146° do Código dos Contratos Públicos.
2-Anúncio do procedimento e prazo de entrega das propostas:

——---

—-—2.1- O anúncio do procedimento n° 11448/2019 foi publicado no Diário da República n°
204 deli Série

—

Parte L, em 23 de outubro de 2019.

2.2- O prazo para a entrega de propostas foi objeto de prorrogação por 2 dias, tendo sido
publicado no Diário da República o competente Aviso de prorrogação de prazo n° 1628/2019,
em 30 de outubro de 2019, DR n°209 de II Série

—

Parte L.

Deste modo, o prazo para a entrega e submissão de propostas na plataforma eletrónica
Saphety-Gov terminava às 23:OOh do dia 04/11/2019.
2.3- Dentro do prazo estabelecido foram submetidas as seguintes propostas:
•Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda.
‘Edibest

—

Engenharia e Construção, Lda.

•CONSIPEL Construções Simões Pereira Lda.
-

3-Esclarecimentos:

—

—

—---Pelo interessado António Lopes Pina, Unipessoal, Lda foi submetido o seguinte
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esclarecimentos:
Solicitamos esclarecimentos/informações dos seguintes pontos:
Desenhos de sobreposição da estabilidade / arquitectura para que permita entender
melhor quais as zonas a intervir (não se consegue perceber onde é para executar os djferentes
trabalhos que constam no capítulo da estabilidade, nomeadamente 15.1, 15.7, 15.8, 15.1] e
15.12).
fotos dos diferentes locais de intervenção.
as caixas de inspecção de esgotos não se encontram quantificadas mas aparecem nos
desenhos, são todas existentes?
art. 2.6 qual o pavimento existente a remover?
art. 4.2 qual é a espessura do betão leve a considerar?
art. 5.3 qual a espessura de betonilha a considerar?
art. &4 solicita-se foto dos lambrins apolir.
O júri do procedimento prestou esclarecimentos mediante um documento que se anexa a
este relatório intitulado “Anexo 1
4- Retificações:

“.

—

—

—----~

Não foram efetuadas quaisquer retificações às peças de procedimento.
5- Erros e omissões:—

—

—

—

—

Não foram apresentadas listas de erros e omissões do caderno de encargos.
6- Abertura das propostas e respetivos valores:-—

-—

Passando à abertura das propostas e sua análise, o júri refere o seguinte:
Foi submetida uma única proposta apresentada pelo concorrente Edibest- Engenharia e
Construção, L&, com um valor de 349.200,47€.-—

—

—-------------——-

—

—O concorrente Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda submeteu uma declaração a
justificar a sua não apresentação de proposta para este procedimento, invocando que a sua
proposta iria ultrapassar o valor base definido para esta empreitada.
O concorrente CONSIPEL

-

Construções Simões Pereira Lda, não submeteu quaisquer

documentos! ficheiro na sua proposta.

o júri, por unanimidade, deliberou admitir a única proposta submetida, acompanhada por
todos os documentos exigidos no programa de concurso.
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7- Preço base do procedimento:---—-------------

—

—

—

Nos termos do programa de concurso, o preço base do procedimento estabelecido é de
349.500,00€.
8- Critério de adjudicação:

-------—

—

—

—

—O critério de adjudicação pré-definido para este procedimento era o da proposta
economicamente mais vantajosa, tendo em consideração o preço apresentado, com uma
ponderação de 100%.
9-Proposta.

—

—

-~

~—

Assim face ao exposto, o Júri propõe a adjudicação ao concorrente Edibest- Engenharia e
Construção, L&, pelo valor de 349.200,47€.

—--

—-—----

—

Tendo em consideração que existe um único concorrente, e os elementos constantes no
procedimento conduzem a uma decisão favorável ao interessado, fica dispensada a audiência
prévia.
10- O presente relatório e demais documentos vão ser enviados ao sr. presidente de
Câmara, para agenda em próxima reunião de Câmara, para efeitos de adjudicação.
Mortágua, 05 11/2019. O Júri”.—
Encontrando-se assim o processo em condições de ser proferida decisão final, e propondo
assim o júri a adjudicação do procedimento mencionado em epigrafe à proposta apresentada
pela empresa Edibest

—

Engenharia e Construção, L&. pelo valor de trezentos e quarenta e nove

mil e duzentos euros e quarenta e sete cêntimos (349.200,47€), e remetendo assim, nos termos
do n.°4 do artigo 148.° do Código dos Contratos Públicos, para o Órgão Executivo o Relatório
Preliminar! Final, juntamente com os demais documentos do processo, para a decisão de
contratação, para aprovação das propostas contidas no relatório, nomeadamente para efeitos de
adjudicação.
Nos termos do número 1, do artigo 94.°, do Código dos Contratos Públicos, o presente
procedimento encontra-se sujeito a redação de contrato a escrito.
O presente procedimento não se encontra sujeito ao visto prévio do Tribunal de Contas.--O prazo de execução da obra é de 180 dias, prevendo-se que o contrato seja celebrado até
ao final do mês de novembro.
A despesa será satisfeita através da rubrica do Plano Plurianual de Investimentos o 1
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2014/41 foi cabimentada através do lançamento n°.24100/2019, pela rúbrica Orçamental
070103, sendo emitido o respetivo compromisso.
Foi provado na Reunião de Câmara de 16/10/2019, autorizar a repartição dos encargos
previstos da despesa do procedimento nos anos económicos de 2019 e 2020, da seguinte forma:
Ano de 2019— cem mil euros (100.000,00 €); Ano de 2020— duzentos e quarenta e nove mil e
quinhentos euros (249.500,00 €), devendo ser alterado em lbnção do valor de adjudicação para:
Ano de 2019— cem mil euros (100.000,00 €); Ano de 2020— duzentos e quarenta e nove mil e
duzentos euros e quarenta e sete cêntimos (249.200,47 €).
O Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere:
Aprovar o Relatório Final apresentado pelo júri e adjudicar a empreitada à empresa pelo
valor de

trezentos e quarenta e nove mil e duzentos euros e quarenta e sete cêntimos

(349.200,47 €) , sem IVA incluído;
Alterar a repartição dos encargos a repartição dos encargos previstos da despesa do
procedimento nos anos económicos de 2019 e 2020, para: Ano de 2019 - cem mil euros
(100.000,00 €); Ano de 2020

duzentos e quarenta e nove mil e duzentos euros e quarenta e

sete cêntimos (249.200,47 €).
Aprovar a minuta de contrato, conforme dispõe o n°. 1 do artigo 98°. do Código dos
Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto —Lei n°. 111 -B/20 17, de 31 de agosto.A presente decisão deverá ser notificada em simultâneo a todos os concorrentes, conforme
dispõe o n°.2 do artigo 77°. do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo
Decreto —Lei n°. 111 -B/20 17, de 31 de agosto, devendo o adjudicatário ser notificado também
para, no prazo de dez (10) dias, apresentar os documentos de habilitação e comprovar a
prestação da caução no valor de dezassete mil quatrocentos e sessenta euros e dois cêntimos
(17.460,02€), nos termos do n°. 1 do artigo 90°. do mesmo diploma legal.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar:
O Relatório Final apresentado pelo júri e adjudicar a empreitada à empresa pelo valor de
trezentos e quarenta e nove mil e duzentos euros e quarenta e sete cêntimos (349.200,47 E),
sem IVA incluído;
Alterar a repartição dos encargos a repartição dos encargos previstos da despesa do
procedimento nos anos económicos de 2019 e 2020, para: Ano de 2019
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(100.000,00 €); Ano de 2020
sete cêntimos (249.200,47

—

duzentos e quarenta e nove mil e duzentos euros e quarenta e

€).

A minuta de contrato, conforme dispõe o n°. 1 do artigo 98°. do Código dos Contratos
Públicos, alterado e republicado pelo Decreto —Lei n°. 11 1-B/2017, de 31 de agosto.
A presente decisão deverá ser notificada em simultâneo a todos os concorrentes, conforme
dispõe o n°.2 do artigo 77°. do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo
Decreto —Lei n°. 111 -B/20 17, de 31 de agosto, devendo o adjudicatário ser notificado também
para, no prazo de dez (10) dias, apresentar os documentos de habilitação e comprovar a
prestação da caução no valor de dezassete mil quatrocentos e sessenta euros e dois cêntimos
(17.460,02€), nos termos do n°.1 do artigo 90°. do mesmo diploma legal.
14.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO PARÁ O ANO DE 2019
Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento
Municipal do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do ponto 8.3.2.3 do
Decreto

-

Lei número 54-A199, 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
Anulações despesas correntes

cento e sessenta e oito mil euros (168.000,00 €);
duzentos e cinquenta e sete mil euros (257.000,00 E);
noventa e sete mil e quinhentos euros

(97.500,00 E);

oito mil e quinhentos euros (8.500,00

€).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou por unanimidade
aprová-la ficando a mesma arquivada em pasta própria nos serviços de contabilidade.
14.3. MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO
DE 2019:----——

—

—____

Considerando a necessidade de dotar diversos projetos das Opções do Plano do corrente
ano de verbas necessárias à satisfação de compromissos assumidos decorrentes da evolução
normal dos empreendimentos em curso, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do
ponto 8.3.2.3 do Decreto

—

Lei número 54-A/99, conjugado com a alínea d) do número do 1 do

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:
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Reforço de Financiamento definido

—

oitenta mil e quinhentos euros (80.500,00 E);

Anulação de Financiamento não definido

—

duzentos e trinta e dois mil e quinhentos euros

(232.500,00 E).
Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou por unanimidade
aprová-la ficando a mesma arquivada nos serviços de contabilidade.
14.4.-INDICES DE LOCALIZAÇÃO DE IMI NO CONCELHO:
Pelo Senhor Presidente foi presente as atas da Reunião do Zonamento Municipal do IMI
promovidas pelo Serviço de Finanças de Mortágua, acompanhado da informação do Chefe de
Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos datada de 11/11/2019 em que
informa:
“No seguimento de reuniões havidas com o perito avaliador local da Autoridade Tributária
se optou por manter inalterados os coeficientes de localização dos prédios urbanos no Concelho
de Mortágua, dado não existirem factores valorativos ou de desvalorização desses prédios que
justifiquem a alteração desses índices”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade manter inalterados
os coeficientes de localização dos prédios urbanos no Concelho de Mortágua.
14.5.-RATIFICAÇÃO DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE RECINTO
ITINERANTE DO LEANDRO’S CIRCUS:

—

—--

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido do representante do Leandro’Circus, sem data
e recebido a 23/10/2019 autorização para instalar aquele Circo em Mortágua, no local de
estacionamento do Parque Verde, no período compreendido entre 1 e 3 de novembro de 2019, e
solicitando também a isenção de pagamento de taxas.
A informação dos serviços administrativos constante no processo refere: “Trata-se de um
recinto itinerante e da sua instalação. As taxas a pagar: 64,05 E.”.
Por despacho proferido em 28 10/2019 o Senhor Presidente da Câmara autorizou a
instalação de recinto improvisado ao Leandro’S Circus, com isenção do pagamento de taxas, no
valor de sessenta e quatro euros e cinco cêntimos (64,05 E E), remetendo o assunto à reunião
de Câmara para ratificação.
A Câmara, nos termos do n.° 3, do art.° 35.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, por
unanimidade, deliberou ratificar o despacho proferido em 28/10/2019 pelo Sen~~sde~

—
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da Câmara, pelo qual foi autorizada a isenção do pagamento das taxas devidas, no valor total de
64,05 €, pela a instalação de recinto improvisado ao Leandro’S Circus.
14.6.-PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO AERÓDROMO DE
MORTÁGUA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO “MORTÁGUA DRAG RANCIG”,
NOS DIA 17 DE NOVEMBRO

-

PAGAMENTO DE TAXAS:

402 CLUBE DE PORTUGAL E ISENÇÃO DE
—----

—----

—-----------

Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido da Associação 402 Clube de Portugal, clube
desportivo sem fins lucrativos, datado de 7/11/2019, a solicitar autorização para utilização do
Aeródromo Municipal para a realização do evento “Mortágua Drag Racing” no dia 17 de
novembro e que se encontra inscrito na Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting,
remetendo o projeto do mesmo.
O 402 Clube de Portugal será o promotor do evento sob alvará desportivo do Clube
Automóvel do Centro.
Solicitam também o licenciamento especial de ruído e a isenção do pagamento das
respetivas taxas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a cedência
de utilização do aeródromo para a realização do referido evento, bem como a isenção de
pagamento de taxas.
15.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
15.1.-RATIFICAÇÃO

DA

ALTERAÇÃO

DO

INDUSTRIAL MANUEL LOURENÇO FERREIRA
10 DA FHC

-

FARMACÊUTICA, S.A

—----—

—

LOTEAMENTO
-

DO

PARQUE

UNIFICAÇÃO DOS LOTES 2 E
——

—----—--

—

Pelo Senhor presidente foi proposto o seguinte assunto: «Considerando os factos constantes
na proposta de despacho do senhor Vereador com competência delegada, de 23/10/2019, da
que se considera reproduzida para os devidos efeitos legais, e que constituem, respetivamente,
os fundamentos de facto e de direito da presente proposta, com base na qual o senhor
presidente da Câmara, ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, em conjugação com o disposto nos n.os 3, 7 e 8 do artigo 27.° do Decreto-Lei n.°
555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.° 136/2014,
proferiu, considerando urgência na decisão, despacho de aprovação da ~
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do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira aprovado em Reunião de Câmara de 13/2/1 991,
requerida pela FHC

—

Farmacêutica, S.A. de unificação do lotes e 2 e 10 sitos no Parque

Industrial Manuel Lourenço Ferreira, União de Freguesias de Mortágua Vale de Remígio
Cortegaça e Almaça, registados na Conservatória do Registo Predial sob os n°s 1386 (lote 2),
inscrito na matriz predial urbana na respetiva freguesia sob o artigo 2708 e 1387 (lote 10),
inscrito na matriz predial urbana da respetiva freguesia sob o artigo 2811, resultando assim um
lote que passa a designar-se por lote 2/10, relativamente ao qual a seguir se indicam as
especificações alteradas:
Lote 2/10

—

área do lote

—

9.064,00 m2; Área de construção 5.890,00 m2; área de

implantação 4532,00 m2; afastamentos mínimos

—

frontal: alinhamento existente, laterais: 5,00

m; tardoz: alinhamento existente: destino —Armazéns e atividade Industrial.
Propõe-se que, nos termos e para efeitos do disposto no n.° 3 do artigo 35.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal de Mortágua delibere ratificar o referido
despacho do senhor presidente da Câmara, aprovando a alteração ao loteamento do Parque
Industrial Manuel Lourenço Ferreira aprovado em Reunião de Câmara de 13/2/1991, ao abrigo
do disposto nos n.os 3, 7 e 8 do artigo 27.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na
redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 9 de setembro.
A Câmara deliberou ratificar o referido despacho, por unanimidade.
15.2.-PROCESSO N°. 01/2019/121 DA MEO

-

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E

MULTIMÉDIA, S.A.- AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA

DE

SUPORTE

RADIOCOMUNICAÇÃO, SITO NO LAMEIRO

PARA
-

UMA

ESTAÇÃO

DE

EN 228 (ZONA INDUSTRIAL):------

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2019/121, em nome da MEO

—

Serviços de Comunicações e Multimédia, SA, com sede na Av. Fontes Pereira de Melo, n°. 40
1069-300 Lisboa, com o n°. de identificação de pessoa coletiva n°. 504615947, matriculada na
Conservatória do Registo Predial de Lisboa, na qualidade de operador de radiocomunicações,
Titular de Rede Pública de Radiocomunicações, Serviço móvel terrestre, n°. 2/20 12, emitida
em 9-3-2012 pelo ICP

—

ANACOM, a requerer a concessão de autorização municipal, nos

termos e para efeitos do Decreto

Lei n°. 11/2003, de 18 de janeiro, para instalação de

infraestrutura de suporte para uma estação de radiocomunicações a localizar e~~—N
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228 (Zona Industrial), União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e
Almaça.
O Chefe de Divisão da DPAT exarou o seguinte parecer técnico, datado de 17/10/2018,
sobre o assunto:
“A pretensão localiza-se em espaço florestal do PDM, em zona envolvente do PIMLF.
As instalações de instalações de radiocomunicações encontram-se contempladas no artigo
29°. do PDM.
O DL n°. li 2003, de 18 de janeiro regula a autorização municipal inerente à instalação e
funcionamento infraestruturas de suporte” das estações de radiocomunicações e respetivos
acessórios e esta configurada nos artigos 4°. e 100.
Não nos parece que a pretensão colida com as situações constantes do artigo 7°.
Justificativas do eventual indeferimento do pedido, em termos de proteção ambiental,
património cultural, ordenamento do território, defesa da paisagem urbana e rural ou quaisquer
outras normas legais ou regulamentares aplicáveis.
De acordo com esta legislação o requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal
foi instruído com os elementos constantes das alíneas a) a

O do n°.

1 do artigo 5°.

A ANACOM consignara as frequências necessárias ao funcionamento e utilização das
redes e estações de radiocomunicação e procedera à respetiva atribuição de “licença de
utilização nos termos nos termos do DL n°. 151 —A12000.
Espaço Estação A 49 m2;
Propõe-se o deferimento da pretensão.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, considerando o Parecer Técnico do Chefe da
DPAT, deliberou por unanimidade aprovar o deferimento do pedido, devido proceder-se, de
acordo com a informação da gestora do processo, ao pagamento das taxas previstas no artigo
37°. Capitulo VII da Tabela de Taxas e outras Receitas e às de apreciação previstas no n°.2 da
Seção XXIII da mesma tabela.
15.3.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO DE OBRAS N°. 01/2007/73,
DE CONSTRUÇÃO NOVA

-

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR:—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2007/73, em nome Ana Lúcia de
Figueiredo Bento, referente à Construção de Moradia sita na Rua do Lagar, em Mh
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vista à declaração de caducidade do licenciamento para a realização da operação urbanística de
analisado o processo verifica-se que:
1.-O pedido de licenciamento supra mencionado foi deferido por despacho de 17/03/2008,
tendo sido comunicado tal facto ao requerente pelo oficio referência 1381 DAGF/AG, em
29/03/2008 e que o mesmo dispunha de 1 ano para requerer o respetivo alvará de construção,
sob pena de caducidade do mesmo.
2.- Como não foi entregue qualquer pedido para requerer a licença estando o prazo
ultrapassado, em 24/10/2019 foi emitido Despacho pelo Senhor Vereador com competência
delegada:
Tendo em conta a informação dos serviços administrativos, datada de 23/10/2019 a
requerente pretende a renovação da licença de obras referente ao processo 01/2007/73.
Nos termos do disposto no art.° 71.°, n.° 2 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação
—

RJUE, a licença caduca se no prazo de um ano a contar da notificação do ato de

licenciamento não for requerida a emissão do respetivo alvará.
A requerente, na época, não veio dentro do prazo requerer o alvará, vem agora, a nova
titular do processo de licenciamento, solicitar nova licença, de acordo com o disposto no n°. 1
do artigo 72°. do RJUE, apresentando para o efeito os elemento que nele se encontram
caducados. Não tendo sido declarada a caducidade da licença por parte da Câmara deverá esta
se assim o entender declara-la para que o procedimento em apreço, renovação, decorra nos
termos da lei.
Conforme preceitua o n.° 5 do art.° 71.° do diploma legal vindo de referir, a caducidade da
licença deve ser declarada pela câmara municipal, após audiência prévia do interessado.
Assim, deverá o processo ser remetido à Câmara Municipal para deliberar sobre a intenção
de declaração de caducidade da licença e respetivos fundamentos e, caso seja deliberada
favoravelmente a intenção de declarar a caducidade do licenciamento, deverá ser o requerente
notificado do teor da deliberação sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias uteis para o
exercício da audiência prévia”.
A Câmara deliberou por unanimidade:
1- Notificar o requerente que é intenção do Executivo ao abrigo do n°.2 do artigo 71°. do
Decreto

—

Lei n°. 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, declarar a caducidade)lo
33

1~

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

que deferiu o licenciamento da operação urbanística, atendendo a que o requerente não
requereu a emissão do alvará de licenciamento no prazo de um (1) ano.
2- Conceder ao requerente o prazo de dez (10) dias úteis para dizer o que se lhe oferecer
sobre o assunto, a fim de ser tomada decisão final conforme o n°. 5 do artigo 71°. do diploma
legal atrás citado, conjugado com o Código do Procedimento Administrativo.
15.4.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO DE OBRAS N°. 01/2014/272,
DE ALTERAÇÕES
DANÇA:-

-

-

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS COM ESPAÇO PARÁ
---------

—------------------—----

—---

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2014/272, em nome de Mortaguafit,,
L&. referente a estabelecimento de bebidas com espaço de dança, com vista à declaração de
caducidade daquele processo de operação urbanística.
Analisado o processo, constata-se que:
1.-Foi emitido alvará de obras de construção n.° 46/2018, cujo prazo de validade teve início
a 29/08/2018 e termo a 28/08/2019.
2.- Não foram executadas quaisquer obras no prazo fixado na licença, contado a partir da
data de emissão do alvará, conforme informação, datada de 29/10/2019, dos Serviços de
Fiscalização Municz~aL
4.- Em 30/10/2019 foi emitido Despacho pelo Senhor Presidente que determina que: “Do
teor da informação dos serviços Administrativos Municipais (fis 324) e atento a Informação
dos serviços de fiscalização datado de 29/10/2019, ressalta que a obra titulada pelo alvará, n°.
46/2018 não foi iniciada tendo os requerente informado o Fiscal Municipal que não pretendiam
executar quaisquer trabalhos.
O art.° 71

.°,

3, a) e d) do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação prescreve que a

licença caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença.
----Conforme preceitua o n.° 5 do art.° 71.° do diploma legal vindo de referir, a caducidade da
licença deve ser declarada pela câmara municipal, após audiência prévia do interessado.
Assim, tendo em conta o exposto, deverá o processo ser remetido à Câmara Municipal para
deliberar sobre a intenção de declaração de caducidade e respetivos fundamentos e, caso seja
deliberada favoravelmente a intenção de declarar a caducidade do licenciamento, deverá ser o
requerente notificado do teor da deliberação sendo-lhe concedido o prazo de 1

~~as~is
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para o exercício da audiência prévia.
Mais, deverá o requerente ser advertido, no oficio de notificação para o exercício da
audiência prévia, da previsão legal ínsita no referido art.° 72.° do RJUE, ou seja, de que pode
requerer nova licença, e que serão utilizados no novo processo os elementos que instruíram o
processo anterior desde que o novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a
contar da data da caducidade ou, se tal prazo estiver esgotado, não existirem alterações de facto
e de direito que justifiquem nova apresentação, bem como de que a renovação da licença nos
termos supra expostos é condição essencial para o prosseguimento do processo 01/2014/272.”-Assim, a Câmara deliberou por unanimidade:
1

.-

Notificar o Requerente que é intenção do Executivo declarar a caducidade do processo

n.° 01/2015/208, que deu origem à emissão do alvará de obras de construção n.° 46/2018, cujo
prazo de validade teve início a 29/08/2018 e termo a 28/08/2019, ao abrigo do disposto na
alínea a) do n.° 3 do artigo

71.0

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE),

aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.
2.- Conceder ao Requerente o prazo de dez (10) dias úteis, para dizer o que se lhe oferecer
sobre o assunto, a fim de ser tomada a decisão final, conforme o disposto no artigo

71.0,

a° 5

do RJUE em conjugação com o estatuído nos artigos 121° e 122° do Código de Procedimento
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro.
3.- Advertir o requerente, no oficio de notificação para o exercício da audiência prévia, da
previsão legal insita no referido art. 72°. do RJUE, ou seja, de que pode requerer nova licença, e
que serão utilizados no novo processo os elementos que instruíram o processo anterior desde
que o novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a contar da data da caducidade
ou, se tal prazo estiver esgotados, não existirem alterações de facto e de direito que justifiquem
nova apresentação, bem como de que a renovação da licença nos termos supra expostos é
condição essencial para prosseguimento do processo 01/2014/272.
15.5.-PROCESSO N°. 06/2019/4 DE DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO:------Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 06/ 2019.4 em que é requerente
Urbano Dias Cardos , através do qual veem requerer ao abrigo do artigo 6°. do Decreto
n°. 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto

—

Lei

Lei n°. 136/2014, de 09

de setembro, a emissão de certidão destaque de parcela de terreno sito na Av. do Re
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323, Vila Meã, descrita na Conservatória de Mortágua sob o n.° 12328, e descrito na matriz da
referida freguesia sob os número 2732, com a área de 978,60 m2, pretende que seja autorizado
o respetivo destaque nos seguintes moldes:
A parcela a destacar, com a área de 436,10 m2, ficará a confrontar de Norte José Dias
Rosa, de Sul com Albano Dias Junior; Nascente com Urbano Dias Cardoso e outros (Parcela
Restante); Poente com Rua da Gandarada:
Parcela restante, com a área de 542,50 m2, passará a confrontar de Norte com José Dias
Rosa, Sul com Albano Dias Junior; de Nascente com Av. do Reguengo; Poente com Urbano
Dias Cardos e outro (Parcela a Destacar).
Depois de apreciado o processo e respetivo parecer técnico favorável do Chefe de Divisão
de Planeamento e Administração do Território, a Câmara deliberou por unanimidade emitir a
certidão de destaque de parcela de terreno.
15.6.-REQUERIMENTO N°. 2039/2019, DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

-

REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2018/50, ALTERAÇÃO E CONSTRUÇÃO NOVA
-

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO/HOTELARIA, NA PARCELA C DO PLANO DE

PORMENOR DO CRAFUNCHO

-

ALÍNEA b) DO N°. 1 DO ARTIGO 29°. DO

REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS:--——No seguimento da deliberação tomada na reunião de Câmara de 13/08/2019 o Senhor
Presidente informou que em prosseguimento da notificação feita, através do oficio referência
2184, de 04/09/2019 à FIMMO

—

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, com

morada na Av. Professor Doutor Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edificio 3, freguesia
de Porto Salvo, Concelho de Oeiras, sobre a isenção de pagamento da taxa no valor de seis mil
quinhentos e quarenta e dois euros e dez cêntimos (6.542,10 €), referente à ao licenciamento do
processo

n°.

01 2018/50,

para

Alteração

e

construção

nova

de

empreendimento

turístico/hotelaria, localizado Parcela C do Plano de Pormenor do Crafuncho, União das
freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça

—

Mortágua nos termos e para

os efeitos do disposto no artigo 122°. do Código do Procedimento Administrativo, terminou o
prazo para se pronunciar sem que estes nada dissessem.
Assim sendo, foi deliberado por unanimidade converter o projeto de decisão tomado na
reunião de Câmara de 13/08/20 19, em decisão definitiva do presente processo nos t rmos e
36
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com os fundamentos ali indicados, devendo proceder-se à respetiva notificação ao requerente.15.7.-CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE
COMPARTES DE PRÉDIOS RÚSTICOS:—
15.7.1.Processo n°.1O/2019/24:

—---

—-----------------------——-

—------

—------

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/24, requerimento número 5877,
em nome de Fernando André Braz de Morais Lobo, e outros, 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 Regueiras, inscrito na matriz predial rústica da União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça, sob o artigo n°. 10966, com a área 2003,21
m2, para efeitos de registo de escritura de doação a favor de André Martins Lobo e Daniel
Martins Lobo.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
15.7.2.-Processo n°.1O/2019/25:

—

—----—-

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/25, requerimento número 6081,
em nome de José Ferreira Lopes, na qualidade de Cabeça de Casal da herança de Leonel Lopes
Pereira, com o número de contribuinte 701 620 340, 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 Carvalho, inscrito na matriz predial rústica de Pala, sob o artigo n°. 10451, com
a área 0,120000 ha, para efeitos de registo de escritura de partilha a favor de António Ferreira
Lopes, casado (2/3) e de José Ferreira Lopes Pereira, casado (1/3).
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
15.7.3.-Processo n°.1O/2019/26:

—-----—---—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 102019 26, requerimento número 6089,
em nome de José Ferreira Lopes, na qualidade de Cabeça de Casal da herança de Leonel Lopes
Pereira, com o número de contribuinte 701 620 340, a requerer a emissão do parecer nos
termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de a
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constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes, relativamente ao seu
prédio sito em Barrocas, inscrito na matriz predial rústica de Pala, sob o artigo n°. 5951, com a
área 0,998300 ha, para efeitos de registo de escritura de partilha a favor de Maria de Fátima
Ferreira Lopes Pereira, casada (1/3); José Ferreira Lopes Pereira, casado (1/3); Dulce Maria
Ferreira Lopes (1 3).
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
15.7.4.-Processo n°.lO/2019/27:---

—~

~-—-

—----—

-----Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/27, requerimento número
6097, em nome de José Ferreira Lopes, na qualidade de Cabeça de Casal da herança de Leonel
Lopes Pereira, com o número de contribuinte 701 620 340, 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 Falgar, inscrito na matriz predial rústica de Pala, sob o artigo n°. 5867, com a
área 0,624500 ha, para efeitos de registo de escritura de partilha a favor de Vital Lopes Pereira,
divorciado (2/3) e António Ferreira Lopes Pereira, casado (1/3).
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
15.7.5.-Processo n°.1O/2019/28:---------

--—

—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/28, requerimento em nome de
José Ferreira Lopes, na qualidade de Cabeça de Casal da herança de Leonel Lopes Pereira, com
o número de contribuinte 701 620 340, 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
Fôjo, inscrito na matriz predial rústica de Pala, sob o artigo n°. 5951, com a área 1,333500 ha,
para efeitos de registo de escritura de partilha a favor de Dulce Maria Ferreira Lopes (1/5);
José Ferreira Lopes Pereira (1/5);

Maria de Fátima Ferreira Lopes Pereira (1/5); António

Pereira Lopes (1/5); Armando Ferreira Lopes (1/5).
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
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15.7.6.-Processo n°.1O/2019/29:---—

—--—----

—

—------—

—---Pelo Senhor Presidente foi presente o processo no. 10/2019/29, requerimento número 6099,
em nome de José Ferreira Lopes, na qualidade de Cabeça de Casal da herança de Leonel Lopes
Pereira, com o número de contribuinte 701 620 340, 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 Vale de Moinho, inscrito na matriz predial rústica de Pala, sob o artigo
n°. 10692, com a área 0,998000 ha, para efeitos de registo de escritura de partilha a favor de
Vital Ferreira Lopes Pereira, divorciado (11/24); Armando Ferreira Lopes, casado (11/24);
Dulce Maria Ferreira Lopes, casada (1/12).
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
15.7.7.-Processo n°.1O/2019/30:

--—--—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/30, requerimento número 6101,
em nome de José Ferreira Lopes, na qualidade de Cabeça de Casal da herança de Leonel Lopes
Pereira, com o número de contribuinte 701 620 340, a requerer a emissão do parecer nos
termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 642003, de vinte e três de agosto, para
constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes, relativamente ao seu
prédio sito em Falgar, inscrito na matriz predial rústica de Pala, sob o artigo n°. 5868, com a
área 0,140000 ha, para efeitos de registo de escritura de partilha a favor de Vital Ferreira Lopes
Pereira, divorciado (2/3); António Ferreira Lopes, casado (1/3).
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
15.7.8.-Processo n°.1O/2019/31:--—-—

——---—

—-—

--

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/26, requerimento número 6105,
em nome de José Ferreira Lopes, na qualidade de Cabeça de Casal da herança de Leonel Lopes
Pereira, com o número de contribuinte 701 620 340, 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 Carvalho, inscrito na matriz predial rústica de Pala, sob o artigo n°. 1 043’~,
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a área 0,065000 ha, para efeitos de registo de escritura de partilha a favor Vital Ferreira Lopes
Pereira, divorciado (1/2); Armando Ferreira Lopes, casado (1/2).
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
15.7.9.-Processo n°.1012019132:---

——---—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/26, requerimento número
6109, em nome de José Ferreira Lopes, na qualidade de Cabeça de Casal da herança de Leonel
Lopes Pereira, com o número de contribuinte 701 620 340, 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 Chão do Outeiro, inscrito na matriz predial rústica de Pala, sob o artigo n°. 6056,
com a área 1,104000 ha, para efeitos de registo de escritura de partilha a favor de José Ferreira
Lopes Pereira, casado (2/6); Maria de Fátima Ferreira Lopes Pereira, casada (1/6); Armando
Ferreira Lopes, casado (2/6).
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
15.8.-EDIFICAÇÕES EM MAU ESTADO:
15.8.1.-Processo n°. 08/2019/1:------------

~---—

—

—

—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 08/2019 1 à edificação em mau estado
de conservação, sita em Rua da Serra, Caparrosa, Freguesia da Marmeleira, e de propriedade de
Maria Isabel Ferreira Amaro, residente na Rua Adelino Veiga, n°.49-2°., União de Freguesias
de Sé Nova, Santa Crua, Almedina e São Bartolomeu, 3000- 003 Coimbra, acompanhado do
Parecer Técnico, datado de 16/10/2019 do

Chefe da DPAT,

emitido na sequência da

informação dos serviços de Fiscalização Municipal, e que conclui que se trata de:
“-

desconformidade com as normas legais do RJUE

nos artigos 89°:

—

—

DL n°: 136/2014 consubstanciadas

dever de conservação e 89°: A- proibição de deterioração.

incumprimento das normas legais e regulamentares relativas ao aspeto exterior e inserção
urbana e paisagística das edificações nas povoações em que se localizam, constantes do
artigo 121°: do RJUE.
uma situação de falta de solidez, de insegurança e instabilidade do edWcio existente
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um foco de insalubridade e de risco de incêndio.
possibilidade de colapso e ruína do edWcado, colocando em perigo a segurança viária e
de pessoas e bens nas áreas públicas confinantes.
E propõe que “a Cámara delibere no sentido de se dar cumprimento aos artigos 90”: e 92”:
do DL n”: 136/2014 e se iniciar o processo com vista à realização da vistoria previa ao
ed~flcio referenciado (artigo 90”:)”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, mandar proceder a
vistoria que conclua do estado em que a construção se encontra e se constitui perigo para a
saúde ou para a segurança das pessoas, tendo em vista poder deliberar em conformidade com a
alínea w), do número 1 do artigo 33°. da Lei número 75/2013, de 12 de setembro.
Mais foi deliberado por unanimidade que, por forma a permitir ao Executivo Municipal
avaliar com rigor, objetividade e transparência o real estado de degradação das edificações e os
concretos elementos que constituam perigo para a saúde pública, pessoas ou bens, o auto da
respetiva vistoria deverá fúndamentar e especificar a realização, ou não, de obras de
conservação necessárias à correção de más condições de segurança das edificações, ou
demolição nos termos do disposto nos n°5. 2 e 3 do artigo 89°. do Decreto-Lei n°. 555/99, de 16
de Dezembro, com as posteriores alterações.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezoito horas e quarenta minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
~eS?5ka~.R.a (~9acCc

pelo Senhor Presidente.
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