CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 14/2018
—---ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM QUATRO DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO:---——----------------——
Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, 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 Dr. Eusébio Lourenço Ferreira.
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 fez o ponto da situação sobre o processo de redução do preço do
abastecimento de água ao domicilio, referindo que
A Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão tinha anunciado no dia 03 de
julho, a redução do tarifário da água para os utentes domésticos dos concelhos de Tondela,
Santa Comba Dão, Mortágua, CarregaI do Sal e Tábua.
A nova estrutura tarifária, com efeitos a partir do dia 01 de julho, também vem introduzir
uma tarifa social e uma tarifa para famílias numerosas, permitindo “desonerar de forma
relevante o encargo mensal com água dos consumidores em situação económica mais frágil”.

-

As variações das faturas mensais na água podem representar, para estes lientes, uma
redução até cerca de 70%.
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Permite também a redução da tarifa volumétrica do primeiro escalão para consumidores
domésticos em cerca de 27° o.
----Sendo verdade que os clientes não domésticos devem ter, no primeiro escalão, uma tarifa
igual ao 3° escalão dos clientes domésticos, foi mantida, para estes mesmos clientes, a tarifa
atual, não agravando esses custos o comércio e indústria, podendo até registar-se uma redução
das faturas mensais.
11.-PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

—--—

—

—---—--------------

1.-APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20/06/20 18
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada em 20 de junho 2018, aprovada por unanimidade em minuta e
dispensada a sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE:--------

—

—

—

—--O Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no art°. 34.° da Lei n°. 75 2013, de 12
de setembro, deu conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foramdelegadas e das subdelegadas no Vereador.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
n°.123, referente ao dia 03 07 2018 e depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:

—-—

—

—--

4.1.-FUNDO DE APOIO MUNICIPAL:—------------------Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio circular n°. 432 2018, de 19 06 2018, do
Fundo de Apoio Municipal em que informa que, foi já publicada a Portaria n°. 173-A12018, de
15 de junho, que define e regulamenta os procedimentos necessários à operaciont açã’i do
mecanismo de apoio á reconstrução de habitações não permanentes afetada~ji;1
2

1

incêndi,:
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ou outras circunstâncias excecionais.
Nesse sentido, apresenta a total disponibilidade para todos os esclarecimentos que sejam
necessários.
A Câmara tomou conhecimento.
4.2.-ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:

—

Foi presente a Circular referência 6 2018-PB, datada de 27 06 2018, da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, através da qual informa que:
Em 16 03 2018, através da Circular n.° 27 20l8-PB, enviou um documento que, nesse
momento, consubstanciava o resultado das negociações com o Governo em matéria de
descentralização administrativa.
Desde então, a ANMP tem continuado a trabalhar neste processo negocial

-

constituído

pelos Decretos-Lei setoriais, pela Proposta de Lei-Quadro da Descentralização e pela Proposta
de Lei que procede à alteração da Lei das Finanças Locais (LFL)

as duas últimas em

-,

apreciação na Assembleia da República.
Disponibilizou, agora, o Governo um conjunto de ensaios financeiros relativos ao
processo de descentralização administrativa, com as verbas que integrarão o Fundo de
Financiamento da Descentralização, previsto na Proposta de alteração à LFL. Os dados
incluem um quadro geral com os impactos financeiros, por município, nas áreas da educação,
saúde e cultura, bem como informação acrescida (em ficheiros autónomos) nas áreas da
educação, saúde e habitação.
Assim, envia a esta Câmara Municipal aqueles dados, para conhecimento, apreciação e
avaliação.
A Câmara tomou conhecimento.
4.3.-ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MORTÁGUA:--—--—-Pelo Senhor Presidente foram presentes sete (7) oficios, referência 294 a 300, datados
02/06/2018, da Assembleia Municipal de Mortágua, dando conhecimento que a
ordinária, realizada no pretérito dia 29 de junho de 2018, tomou as se
3
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Aprovou, por maioria, com nove votos a favor dos membros do PPD/PSD e doze
abstenção dos membros do P5, a

Consolidação de Contas de 2017 do Município de

Mortágua.
Aprovou por

maioria, com oito votos a favor do PPD/PSD e doze abstenções dos

membros do P5, prorrogar o prazo da ARU dos Núcleos de Vale de Açores e Mortágua, bem
como aprovou o respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) de Vale de
Açores e Mortágua.
Aprovar por unanimidade autorizar a Celebração de Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competência na Freguesia de Espinho para a Manutenção e Limpeza dos Pontos
de Água de Apoio ao Combate aos Incêndios, de Vila Meã da Serra e de Vale de Mouro, bem
como a minuta do respetivo Contrato.
Tomou conhecimento da Caducidade do Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências Celebrado entre o Município de Mortágua e a Freguesia de Trezoi, para
construção de um tanque de água de apoio aos incêndios florestais
Aprovou por unanimidade a concessão Fábrica da Igreja

.

Paroquial da Freguesia de

Espinho da isenção de pagamento da taxa no valor de duzentos e trinta e quatro euros e trinta
e nove cêntimos (234,39 €) de execução da instalação domiciliário de ligação à Rede de
Saneamento.
Aprovou por unanimidade a concessão a Joana Filipa Henriques Breda, e outro, da
isenção do pagamento de taxas de licenciamento no valor de setecentos e quatro euros e seis
cêntimos (704,06 €) e de TMU no valor de duzentos e oitenta e dois euros e quinze cêntimos
(282,15 €), referente ao processo n.° 01/2017/226

-

Construção Nova

—

Habitação /Anexo,

sita Av. Infante D. Henrique, Vale de Açores, Mortágua.
Aprovou por unanimidade a concessão à empresa EPISÓDIORIGINAL, Lda. da isenção
de pagamento de taxa no valor de duzentos e cinquenta e oito euros e trinta e oito cêntimos
(258,38 E), referente ao licenciamento do Processo número 01/2018/40 -TransfoLf$,ç&6e
Olaria em Hotel Canino e Felino, na Av. dos Bombeiros Voluntários, União
4
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Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça.
----A Câmara tomou conhecimento.
5.-CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:

—

5.1.-SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS:

—----—

5.1.1. Publicação do Livro “Gentes de Paz em Tempos de Guerra: Mortágua, 1721
1810”:----—--

—

——---------

—---—

-------

—

—

—

--—Pelo Senhor Presidente foi presente a informação da responsável pela Biblioteca
Municipal, datada de 26 06 2018, em que informa que no âmbito da Programação Cultural
para o ano de 2018, consta a comemoração dos duzentos e oito (208) anos da Batalha do
Bussaco, para a qual está confirmado o Concerto com a Orquestra Ligeira do Exercito no dia
22 de setembro.
O Município de Mortágua, em setembro de 2016, organizou o colóquio “A

3a•

Invasão

Mortágua, uma encruzilhada na Batalha do Bussaco”, no qual a Professora Doutora Alegria
Marques apresentou a comunicação “Memorias da Guerra no Concelho de Mortágua, 1810”
dando a conhecer registos da época coligidos pelo Padre Joaquim Lebre Teixeira (Arcipreste
de Mortágua”, que ajudam a compreender horrores vividos pelas populações, o rasto de morte,
destruição e miséria que representou a passagem das tropas francesas pelo território do
Concelho.
Baseado nesta comunicação, a investigadora decide aprofundar mais a história do nosso
concelho pesquisando na Torre do Tombo, nos Arquivos Paroquiais, na Biblioteca Geral da
Universidade de Coimbra, etc...Agora, a investigadora e Professora jubilada, Doutora Maria Alegria Marques oferece ao
Município uma obra intitulada “Gentes de Paz em Tempos de Guerra: Mortágua, 1721-1810”,
um documento importantíssimo e indispensável para a compreensão da nossa história, do
conhecimento dos nossos antepassados, que preservará a memória do povo de Mi água e que
deverá ser editada pela Câmara Municipal de Mortágua.
Assim, propõe a edição de dois mil (2.000) exemplares, com cerca
5
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(212) páginas, cujo orçamento se estima em doze mil e setecentos euros (12.700,00 E).
O lançamento da publicação deverá ser efetuado no dia 22 de setembro no âmbito das
Comemorações dos duzentos e oito (208) anos da Batalha do Bussaco.
----A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a edição do
livro.
5.1.2.-Ação “Desafio Juiz de Fora 2018”:----———--—

—---—

—

—---Pelo Senhor Presidente foi presente as Normas de Procedimento do 1 Desafio Juiz de
Fora, a realizar no dia 21 de julho, atividade que congrega as modalidades 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
da ação e as respetivas normas de Procedimento.
5.2.-ASSOCIATIVISMO
Recreativas:—

—

Investimentos/Atividades
——

Culturais

—--—--------—---------—

5.2.1.-Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de Vila Boa
muro de vedação do largo do Edifício Sede:

—

Desportivas

e

—

Apoio reconstrução de

—

--—-Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pelo
Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de Vila Boa para apoio à execução de obras de
reconstrução do muro de vedação ao largo do seu edificio sede, cuja mão de obra será dos
seus associados e custo do material necessário ascende ao montante de 1.000,00 E, entende-se
que, à semelhança dos anos anteriores, estes devem ser alvo de estudo por parte do Executivo
Municipal.
Considerando que esta associação têm pautado a sua atuação por uma orijíi4 à’ c’
6
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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.
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 reconstrução do muro de vedação ao largo do seu edificio sede, Centro
Cultural, Recreativo e Desportivo de Vila Boa.”
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
2018 5041 “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 aprovar a atribuição
do subsídio de mil euros (1.000,00 €).
5.2.2.-Associação Popular e Recreativa do Carvalhal

Apoio atividade:-—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pela
Associação Popular e Recreativa do Carvalhal, para apoio às despesas relativas à utilização e
funcionamento do seu edifício sede no âmbito do apoio logístico prestado aquando do
incêndio ocorrido na Freguesia de Pala nos dias 7 e 8 de outubro, e que ascenderam ao
montante de 630,00 €, entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, estes devem ser alvo
de estudo por parte do Executivo Municipal.
Considerando que esta associação têm 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 a
7
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Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim proponho a atribuição de um subsídio no montante de 630,00€ para apoio às
referidas despesas, considerando ter sido de extrema importância a pronta disponibilidade e
colaboração da Associação Popular e Recreativa do Carvalhal.”.
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
2018 5040 “Investimentos das Associações 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 valor de seiscentos e trinta euros (630,00 €

).

5.2.3.-PESCAMOR — Clube de Pesca Desportiva de Mortágua

—

Apoio atividade:—-------

-——Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido remetido pela Pescamor

Clube

de Pesca Desportiva de Mortágua para apoio, no ano de 2018, à sua atividade regular de
pesca desportiva, que integra: a participação nos campeonatos regionais (ARBPD);
participação nos campeonatos nacionais (FPPD) e nas provas de promoção; participação na
prova Juvenil Clube Recreativo do Calhabá; realização do Encontro Nacional Juvenil de
Mortágua em 12 de agosto; participação na ExpoMortágua; participação na Festa das
Associações; participação nas atividades organizadas pelo município e para as quais se sente
com competência, entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de
estudo por parte do Executivo Municipal.
Na verdade, esta entidade, têm 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

e vida da

população.
Esta associação desempenha relevantes funções sociais, com impac
8
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economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da prática desportiva, entre outros.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra na alínea c), do n°. 1, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, proponho a
atribuição do subsídio no montante de 3.500,00 E, 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 Cultura
Desporto e Tempos Livres, no projeto 2018/5040

—

Atividades Culturais Desportivas e

Recreativas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a atribuição
do subsídio proposto, mediante a celebração de Protocolo.
5.2.4.- Almoço Volante Forum Florestal

—

Apoio às Associações:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta apresentada pelo Senhor Vereador
Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, datada de 1/07/2018:
“Na reunião de Câmara de 16 de Maio de 2018, foi aprovado a atribuição de compensação
de despesas efetuadas nas associações para o serviço de refeições dos participantes no Fórum
Florestal, e uma bebida e uma bifana para os participantes nas atividades desportivas
nomeadamente no Bfl e Trail.
A informação submetida na Reunião de Camara apresentava uma estimativa de despesas
por associação, sendo que agora se propõe a correção dos valores propostos de acordo com as
respetivas despesas realizadas.
Associação

9
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Freixo
FilarmónicadeMortágua

12=84€

58=

116€

31 =31€

231€

MacieiraeTarrastal

11 =77€

9

18€

14= 14€

109€

União Cultural de Vila Gosendo

14

=

98€

35

70€

29

=

29€

197€

Sporting Clube Vale de Açores

16

=

1 12€

3

6€

18

=

18€

136€

Rancho de Vale de Açores

18

=

126€

50 = 100€

44

=

44€

270€

Rancho Unidos de Mortágua

12

=

84€

O

0€

11

=

1 1€

95€

Associação Felgueirense

14 = 98€

8

=

16€

19

=

38€

152€

Orfeão Polifónico de Mortágua

O

5

=

1 0€

4

Bombeiros Voluntários de

O

O

=
=
=

=

=

76

4€

=

14€

76€

76€

Mortágua
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
2018/5040

“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” e no orçamento municipal na

rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes)

.

A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar os valores
referentes às despesas efetivamente realizadas.
5.3.A-POIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS:--------—--5.3.1.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Sobral

—

—

Capela dos Motoristas:---—

-—-—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 do Sobral/Comissão da Capela dos
Motoristas, em Vila Meã, 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 recuperação e restauro da
Capela dos Motoristas, em Vila Meã, que ascendem ao montante de 1.000,00

€.

Trata-se de património de cariz religioso, tendo sido construída com o esforç das
da povoação de Vila Meã.

4
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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 250,00€ para apoio às obras
de restauro da referida Capela.”.
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
2018/5042 “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 duzentos e cinquenta euros (250,00

€).

6.-HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO:
6.1.- PLANEAMENTO URBANISTICO

—---—------

—

—---

—

---—

Prorrogação do prazo da Revisão do PDM:--

Este assunto foi retirado da Ordem de Trabalho da presente Reunião.
7.-SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE:—
7.1.-RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

—

—

Equipamentos Enterrados para Recolha

Seletiva e Transferência de Resíduos Urbanos:--—-

—--------—------

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 00115, datado de 12/06/2018, da
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, em que informa que o Tribunal de
Contas concedeu o visto ao contrato “Aquisição de “Equipamentos Enterrados para Recolha
Seletiva e Transferência de Resíduos Urbanos” celebrado entre aquela Associação e a
SOTKON, no âmbito da operação POSEUR -03-191 l-FC-000075- “Incremento da qualidade
e da quantidade da reciclagem dos 3 fluxos multimateriais”.
Informam também que neste Município está prevista a instalação de sete (7) ecopontos
enterrados, de acordo com a seguinte tipologia:

II
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A Câmara tomou conhecimento.
8.-PROTEÇÃO CIVIL:

—--—

—

8.1.-PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MANCHA FLORESTAL:-—------8.1.1.- Associação de Produtores Florestais de Mortágua

—

Apoio Sapadores:--——--

——-Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 01806.JSO12, datado de
15/06/2018, da Associação de Produtores Florestais informando que este ano, no âmbito da
Defesa da Floresta Contra Incêndios, dispõe de 1 equipa de P. intervenção no Concelho de
Mortágua.
Está previsto iniciar o período de prevenção e vigilância a 1 de julho, que poderá ser
antecipado caso haja alteração significativa das condições atmosféricas.
Como infelizmente o ano de 2017 ficou marcado em termos de incêndios como o mais
atípico e dramático de sempre, com condições climáticas incomuns que se consubstanciaram
nas tragédias de 17 de junho e 15 de outubro. Ambos ocorridos fora do inicialmente
calendarizado período critico.
O ano de 2018 tem sido um ano dificil, uma vez que tem favorecido o crescimento vegetal
que se traduz num aumento significativo da carga combustível. Não pudendo assim descurar
o trabalho da prevenção da prevenção e vigilância no nosso território.
Em 2017, a APFM iniciou os trabalhos de vigilância a 19 de junho, logo após os
incêndios de Pedrogão Grande e manteve-se no terreno até 23 Novembro. Durante o período
crítico tiveram onze (11) sapadores florestais integrados no Dispositivo Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios.
Para além do enorme esforço financeiro que representou para a Associação a dilatação
imprevisível do período crítico, foram forçados a adquirir uma motobomba nova (995,45€)
para a viatura dos sapadores florestais devido a avaria grave e permanente da motobomba que
equipava o Kit de P. intervenção (com 16 anos de muito desgaste).
No final da época transata, a manutenção e reparação das viaturas da APFM que
o Dispositivo Municipal DFCI representou nas suas contas um encargo de três mil
12
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e oitenta e sete euros e sessenta e seis cêntimos (3.987,66 €), a que acresce a atualização dos
salários seguros e combustíveis.
No final de 2017 foi atribuída nova viatura e equipamento moto-manual à equipa de
Sapadores Florestais de Mortágua, substituindo a sua “velhinha amarela”.
Aquela nova viatura encontra-se apetrechada com equipamento mais moderno e irá, sem
dúvida, reforçar o Dispositivo Municipal de Defesa da Floresta.
Pretendem adquirir um tanque e demais equipamentos para dispor de mais uma viatura de
P. intervenção, uma vez que a viatura 4x4 que tiveram em 2017 agregada à AFOCELCA,
deixou em 2018 de integrar aquele Agrupamento.

À

semelhança de anos transatos, esta época representa para APFM o período de maior

dependência de apoio financeiro, motivado pelo aumento de custos devido à contratação
extraordinária de pessoal para reforçar a equipa de Sapadores Florestais dedicada
exclusivamente à Defesa da Floresta Contra Incêndios, e consequente suspensão da prestação
de serviços silvícolas.
Assim, solicita que lhe seja concedido no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios
apoio financeiro reforçado à Equipa de Sapadores Florestais que permita a sustentabilidade e
aquisição de equipamentos e que ascende a quinze mil euros (15.000,00 E).
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 dez mil euros (10.000,00€) para apoio ao
funcionamento da equipa de Sapadores Florestais integrada no Dispositivo Municipal da
Defesa da Floresta Contra Incêndios, mediante a celebração de Protocolo previsto no artigo
4°. daquele Regulamento.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para a assunção do
compromisso, a despesa tem cabimento no orçamento municipal na rubri a I~ i

13
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Instituições sem fins lucrativos, encontra-se inscrito nas Opções do Plano no objetivo 07
Proteção Civil, projeto 2018 5070- Associação de Produtores Florestais
9.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:

Apoio Sapadores.
—-—--———

9.1.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

-

Turismo, Desporto e Natureza:-—---

9.1.1.-XXVIII Festa da Juventude/XX Feira das Associações:—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta subscrita pelo Senhor Vereador
Dr. Paulo Alexandre de Oliveira no âmbito da XXVIII Festa da JuventudefXX Feira das
Associações, a realizar de 14 a 18 de agosto próximo, e na qual apresenta a proposta de
programa global das seguintes atividades:
Dia 14 de Agosto (terça-feira):
‘Palco 2

Filarmónica de Mortágua;

‘Palco 1

THE GIFT.

‘DJ Pedro Dias.
Dia 15 de Agosto (quarta-feira).
IX Torneio Tiro aos Pratos de Mortágua
‘

Palco 2

—

Cordas Partidas.

‘

Palco 1

-

RAQUEL TAVARES.

‘

DJ Tiago Silva.

Campo de Tiro de Mortágua.

Dia 16 de Agosto (quinta-feira).
‘

Palco 2— Maria Monda.

‘Palco 1

-

TIAGO BETFENCOURT.

‘DJ Pavão.
Dia 17 de Agosto (sexta-feira).
‘

Palco 2— Dang!.-

‘Palco 1-ANSELMORALPH.
‘DJGabrielLopes.
Dia 18 de Agosto (sábado).
14
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18° Grande Prémio de Ciclismo.
• Palco 2

XXVII Gala Internacional de Folclore.

• Palco 1

DAVID CARREIRA.

Na sequência da proposta anterior e após contacto informal com empresas da
especialidade apresento proposta previsional de despesas a realizar:
.çãod~~rnco:
Bandas de Mortágua (Palco 2)

1.800€

DJ de Mortágua (Tasquinhas)

1.000€

Concertos (Palco 1)
The Gifi
Raquel Tavares
Tiago Bettencourt
Anselmo Ralph
David Carreira
Estadias, refeições, catering de camarim, de artistas e
equipa técnica

85.000€

ca

Sistema de Som e luz (Palco 1)
Som e Luz (Palco 2)
Sonorização de Rua
Palco 12,5m x lOm
Segurança Palco e tasquinhas

18.000€

Divulgação: Flyers, Outdoors, outra publicidade

1.400€

Serviço de lavagem e distribuição de louça

3.000€

Iluminação do interior das barracas e recinto

4.800 €

Alimentação Bandas de Mortágua
Sociedade Port. de Autores
Total

250 6
1.500€
116.750,00 6
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A

Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar de

realização da XXVIII Festa da Juventude/XX Feira das Associações e as respetivas normas de
candidatura e funcionamento, bem como o programa global das respetivas atividade.
10.-ADMINISTRACÃO:
10.1.-ABERTURA
PREENCHIMENTO

DE
DE

—---------

—--

PROCEDIMENTO
1

POSTO

DE

—

CONCURSAL

TRABALHO

COMUM

PARA

PARA A CARREIRA

CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL (Auxiliar Administrativo):

—-

---—Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando:
O mapa de pessoal para o ano de 2018, aprovado pela Assembleia Municipal em
29/12/2017, que contempla os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das
atividades municipais;
O orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2018, que prevê os encargos relativos
aos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, de acordo com a alínea b) do n.° 1 do
art.°

31.0

da LTFP, na classificação orgânica 02 “Câmara Municipal”, classificação económica

01010404, “Despesas com pessoal

Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho.

O disposto no n.° 1 do art.° 30.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),
aprovada em anexo à Lei n.° 35 2014, de 20 de junho, que estatui que os serviços da
administração pública podem promover o recrutamento dos trabalhadores necessários ao
preenchimento dos postos de trabalho previstos e não ocupados nos respetivos mapas de
pessoal;
A evolução global de recursos humanos nesta Câmara Municipal nos últimos anos, donde
resulta evidente a necessidade de ocupar postos de trabalhos vagos para colmatar as carências
existentes;
A impossibilidade de suprimento das necessidades verificadas nas áreas de atividade em
causa através dos recursos internos;
Que na Câmara Municipal de Mortágua não estão constituídas reservas de~ t.
16
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Em 19 062018, o INA

Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções

Públicas, enquanto ECCRC

Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de

Recrutamento declarou, para efeitos do disposto no artigo 4° da Portaria n.° 83-AJ2009, de 22
de janeiro, na sua redação atual, a inexistência em reserva de recrutamento de qualquer
candidato com o perfil adequado;
A possibilidade de os postos de trabalho em causa não virem a ser ocupados na sua
totalidade por trabalhadores providos por tempo indeterminado e tendo em conta o
estabelecido no numero 4 do art.° 30.° da LTFP, norma que prevê que, em caso de
impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por candidatos detentores de vínculo de
emprego público por tempo indeterminado, o órgão ou serviço pode recrutar, precedendo
parecer favorável, trabalhadores com vínculo de emprego publico a termo ou sem vinculo de
emprego publico, mediante procedimento concursal ;
Os princípios constitucionais da economia, da eficácia e eficiência da gestão da
administração pública, que aconselham seja emitido parecer favorável ao recrutamento de
trabalhadores sem vínculo de emprego público, caso de impossibilidade de ocupação dos
postos de trabalho por candidatos em situação de requalificação ou detentores de vínculo de
emprego público constituído por tempo indeterminado, sem prejuízo de o recrutamento se
iniciar sempre de entre os trabalhadores providos por tempo indeterminado;
Que, de acordo com solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias
Locais, homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de
julho de 2014, a consulta à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas (NA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em
situação de requalificação previsto no artigo 24.° da Lei n.° 80 2013, de 28 de novembro, e
regulamentado pela Portaria n.° 48 2014, de 26 de fevereiro, não é aplicável à Administração
Local;
Que a CIM Região de Coimbra declarou em 24 05 2018 a inexistência ‘a
Gestora da Requalificação nas Autarquias

EGRA;
17
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Que a Câmara Municipal de Mortágua não se encontra em situação de saneamento
financeiro ou de rutura (nas alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 58.° da Lei n.° 73 2013, de 3 de
setembro, na sua redação atual);
Proponho:
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo com o
estabelecido no artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 209 2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a
abertura de procedimento concursal comum de recrutamento, nos termos do n.° 1, 3 e 4 do
artigo 30.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para a constituição de vínculo de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para a ocupação de 1 posto de trabalho a seguir discriminados:
1 (um) postos de trabalho da categoria de assistente operacional da carreira geral de
assistente operacional, área de atividade auxiliar administrativo, da Unidade Orgânica Divisão
de Administração Geral e Finanças.”
A Câmara depois de apreciado o assunto, foi deliberado, por unanimidade aprovar a
proposta de abertura de procedimento concursal comum de recrutamento para a constituição
de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para a ocupação de um posto de trabalho da categoria de assistente
operacional da caneira geral de assistente operacional, área de atividade auxiliar
administrativo.
10.2.-ABERTURA

DE

PROCEDIMENTO

CONCURSAL

COMUM

PARÁ

PREENCHIMENTO DE 6 POSTOS DE TRABALHO PARA A CARREIRA
CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERÁCIONAL (Auxiliar de Serviços Gerais):—----Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando:
O mapa de pessoal para o ano de 2018, aprovado pela Assembleia Munici .1 em
29/12/2017, que contempla os postos de trabalho necessários ao desenvo
atividades municipais;

t

ento

s

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

O orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2018, que prevê os encargos relativos
aos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, de acordo com a alínea b) do n.° 1 do
artigo

31.0

da LTFP, na classificação orgânica 02 “Câmara Municipal”, classificação

económica 01010404, “Despesas com pessoal

Recrutamento de Pessoal para Novos Postos

de Trabalho.
O disposto no n.° 1 do artigo 30.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),
aprovada em anexo à Lei n.° 35 2014, de 20 de junho, que estatui que os serviços da
administração pública podem promover o recrutamento dos trabalhadores necessários ao
preenchimento dos postos de trabalho previstos e não ocupados nos respetivos mapas de
pessoal;
A evolução global de recursos humanos nesta Câmara Municipal nos últimos anos, donde
resulta evidente a necessidade de ocupar postos de trabalhos vagos para colmatar as carências
existentes;
A impossibilidade de suprimento das necessidades verificadas nas áreas de atividade em
causa através dos recursos internos;
Que na Câmara Municipal de Mortágua não estão constituídas reservas de recrutamento;Em 19 06 2018, o NA

—

Públicas, enquanto ECCRC

Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções
—

Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de

Recrutamento declarou, para efeitos do disposto no artigo 4° da Portaria n.° 83-A12009, de 22
de janeiro, na sua redação atual, a inexistência em reserva de recrutamento de qualquer
candidato com o perfil adequado;
A possibilidade de os postos de trabalho em causa não virem a ser ocupados na sua
totalidade por trabalhadores providos por tempo indeterminado e tendo em conta o
estabelecido no numero 4 do art.°

30.0

da LTFP, norma que prevê que, em caso de

impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por candidatos detentores de vínculo de
emprego público por tempo indeterminado, o órgão ou serviço pode recrut.’
parecer favorável, trabalhadores com vínculo de emprego publico a termo ou~ ~i3i
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emprego publico, mediante procedimento concursah
Os princípios constitucionais da economia da eficácia e eficiência da gestão da
administração pública, que aconselham seja emitido parecer favorável ao recrutamento de
trabalhadores sem vínculo de emprego público, caso de impossibilidade de ocupação dos
postos de trabalho por candidatos em situação de requalificação ou detentores de vínculo de
emprego público constituído por tempo indeterminado, sem prejuízo de o recrutamento se
iniciar sempre de entre os trabalhadores providos por tempo indeterminado;
Que, de acordo com solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias
Locais, homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de
julho de 2014, a consulta à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas (NA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em
situação de requalificação previsto no artigo 24.° da Lei n.° 80 2013, de 28 de novembro, e
regulamentado pela Portaria n.° 48 2014, de 26 de fevereiro, não é aplicável à Administração
Local;
Que a CIM Região de Coimbra declarou em 24 05 2018 a inexistência da Entidade
Gestora da Requalificação nas Autarquias

EGRA;

Que a Câmara Municipal de Mortágua não se encontra em situação de saneamento
financeiro ou de rutura (nas alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 58.° da Lei n.° 73 2013, de 3 de
setembro, na sua redação atual);
Proponho:
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo com o
estabelecido no artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 209 2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a
abertura de procedimento concursal comum de recrutamento, nos termos do n.° 1, 3 e 4 do
artigo 30.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para a constituição de vínculo de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por

mpo

indeterminado, para a ocupação de 1 posto de trabalho a seguir discriminados:
6 (seis) postos de trabalho da categoria de assistente operacional da
20
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assistente operacional, área de atividade auxiliar de serviços gerais, da Unidade Orgânica
Divisão de Desenvolvimento Económico e Social.”.
A Câmara depois de apreciado o assunto, foi deliberado, por unanimidade aprovar a
proposta de abertura de procedimento concursal comum de recrutamento para a constituição
de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para a ocupação de seis

postos de trabalho na

categoria de

assistente operacional da carreira geral de assistente operacional, área de atividade auxiliar de
serviços gerais.
10.3.-AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO LOTE N°. 26- LOTEAMENTO DA
CERÂMICA DE MORTÁGUA:

-

—----

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento de Hugo Alexandre Fernandes
Gomes, com o NIF 203 243 269, solteiro, residente na Av. Dr. Seabra Dinis, n°. 26, 2°. L,
Sangalhos, a requerer certidão de autorização para alienar, pelo preço de 23.000,00 € (vinte
e três mil euros) , o lote n°.26, no loteamento Municipal da Cerâmica de Mortágua, inscrito na
matriz sob o artigo 1789 urbano da União de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e
Almaça, Concelho de Mortágua, anteriormente inscrito sob o artigo 888 da extinta freguesia
de Vale de Remígio, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Mortágua sob o
número 1815, da Freguesia de Vale de Remigio, que adquiriu por escritura lavrada a folhas
143 do livro 19 A, outorgada no Cartório Notarial de Mortágua, a cargo da Notária Sandra
Raquel Domingues de Oliveira, em 31 de janeiro de 2011.
O requerente apresenta como motivo de força maior, para alienação do prédio acima
melhor identificado, a sua dificuldade para dar inicio à construção, nos termos do regulamento
acima indicado.
A Câmara depois de apreciado o assunto, e considerando o n°. 4.6 do Regulamento da
Hasta Pública pan Venda dos Lotes que Constituem o Loteamento Urbano

uni pai da
dolo
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11.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:-------------

—

—

11.1.-REQUERIMENTO N°. 785/2017, PROCESSO N°. 01/2017/234, REQUERENTE
REPSOL GÁS DE PORTUGAL, S.A PARA ALTERAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE
ARMAZENAGEM DE GPL

-

CLASSE Ai, NO POLO INDUSTRIAL DE VALE DE

BORREGÃO, MARMELEIRA:

—

-—----

Foi presente o processo n°. 01 2017 234, requerimento

——-—

n°.

785 2017 cujo requerente é

Repsol Gás Portugal, SA, com sede em Avenida D. Afonso Henriques, n°. 1545, Matosinhos,
para licenciamento da alteração ampliação de instalação de armazenagem de GPL

—

Classe

A1(7,48, m3) para a Classe A2 (22,20 m3), Rua Democrática, no Polo Industrial de Vale de
Borregão, Freguesia da Marmeleira.
De acordo com o Parecer Técnico do Chefe da DPAT no processo, a pretensão configura
o disposto no artigo 5°. e no anexo III do DL n°. 217 2012 e ainda no artigo 19°. da portaria n°.
1515 2007, tratando-se de um “licenciamento simplificado para instalações da classe A2”,
tendo o Senhor Presidente exarado, em 22/06/2018, o seguinte despacho:
“Atento o teor técnico de fls.35, emitido a 03 01 2018, considerando que a operação
urbanística se encontra em conformidade, do ponto de vista dos instrumentos de gestão
territorial, das normas legais e regulamentares do RJUE, propõe-se o deferimento do
licenciamento municipal.
Remeta-se à Reunião de Câmara para aprovação.”
A Câmara deliberou por unanimidade deferir o licenciamento simplificado da instalação
de armazenagem de GPL

classe A2, considerando o Parecer Técnico do Chefe da DPAT.---

11.3.-REQUERIMENTO N°. 364/2018, PROCESSO N°. 01/2017/223, REQUERENTE
BORPERGÁS, LW.

-

COMBUSTÍVEIS/PARA

PROJETO

DE

ALTERAÇÃO

ADAPTAÇÃO DE CONSUMO:

POSTO
DE

—---------

DE

ABASTECIMENTO

PROCESSO

DE

ADMINISTRATIVO

-~

-----Foi presente o processo n°. 01 2017 223, requerimento n°.364 2018 cuj • requer’ e é
Borpergás, L&. com sede na Rua da Escola, em Vila Nova, Sobral, NIF
22

1

•

8417, para
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licenciamento de posto de abastecimento de combustíveis para consumo púbico, sito na Rua
da Escola, Vila Nova, Freguesia do Sobra!, Concelho de Mortágua.
De acordo com o Parecer Técnico constante no processo, a edificação pretendida , de um
“Posto de abastecimento de combustíveis para consumo público” configura o constante da
alínea b) do n°.l do artigo 5°. do DL n°. 217 2012, de 9 de outubro, e reúne as condições para
o seu licenciamento.
Assim, foi pelo Senhor Presidente exarado, em 22 06 2018, o seguinte despacho:
“Atento o teor técnico de fls.145, emitido a 13 06 2018, considerando que a operação
urbanística se encontra em conformidade, do ponto de vista dos instrumentos de gestão
territorial, das normas legais e regulamentares do RJUE, propõe-se o deferimento do
licenciamento municipal.
Remeta-se à Reunião de Câmara para aprovação.”.
A Câmara deliberou por unanimidade deferir o licenciamento do posto de abastecimento
de combustíveis para consumo público.
11.4.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA 2a. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA DO
PROCESSO

DE OBRAS N°. 01/2016/193

PROCESSO N°. 01/2015/91

-

-

NOVO LICENCIAMENTO DO

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE

COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO PRÓPRIO:—--

—--

--—-Pelo Senhor Presidente foi presente processo n°. 01 2016 193, em nome do requerente
Borpergás, Lda. com sede na Rua da Escola, em Vila Nova, Sobral,
referente à

2a~

NIF, 506 718 417,

prorrogação do licenciamento da construção de Posto de Abastecimento de

Combustíveis, sita

na Rua da Escola, Vila Nova, Sobra!, 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.° 23/2017, cujo prazo de alidade teve
inícioal2o42ol7etermoa28 11 2017(2a.prorrogação).

—

2..-As obras não foram concluídas no prazo fixado na licença, o4jo

:ações,

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

contado a partir da data de emissão do alvará, conforme Parecer Técnico do Chefe da DPAT
de 13/06/2018.
3.- Em 21 06 2018 foi emitido o Despacho pelo Senhor Presidente que determina:
“Deflui do parecer técnico datado de 13 06 2018, que foram ultrapassados os prazos de
execução da obra com a P. e 2~. prorrogação.
O próprio promotor da obra declara, a fis. 104, que a obra está concluída, não vendo
inconveniente na caducidade processual.
Em substituição do presente processo, existe um processo de obras (processo
01/2017/223) com alteração de procedimento e que se encontra proposto para aprovação e
licenciamento.
Conforme preceitua o no. 5 do afl°. 71°. do RJUE, a caducidade da licença dever ser
declarada pela camara municipal, após audiência prévia do interessado.
Pese embora da declaração prestada pelo requerente a fis. 104, se possa concluir que
aquele não se opõe à declaração da caducidade, considero que deverá a declaração de
caducidade ser precedida da audiência prévia do requerente, no rigoroso cumprimento do art°.
71,5 do RJUE. Assim, tendo em conta o exposto, deverá a 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 10 (dez) dias úteis para o exercício da audiência prévia.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade:
1.- Notificar o requerente que é intenção do Executivo declarar a caducidade do proc°.
01/2016/193, que deu origem ao alvará n°. 23 2017, cujo termino ocorreu a 28 11 2017, ao
abrigo do artigo 7 1°., n°.3, alínea a) do RJUE.
2.-Conceder ao requerente o prazo de dez (10) dias úteis para dizer o q
sobre o assunto, a fim de ser tomada a decisão final conforme o disposto ny
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do RJUE, em conjugação com o estatuído nos artigos 1210. e 122°. do Código do
Procedimento Administrativo.
11.5.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA 2~. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA DO
PROCESSO DE OBRAS N°. 01/2017/14 DE CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO E
LICENCIAMENTO DE OBRAS EFETUADAS, VALE DA LINHAÇA, CERCOSA:---Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°.01 2017 14, em nome de Sandra Luísa
dos Santos Ferreira, residente em Rua Principal, 11

,

Vale de Linhaça, Freguesia de Cercosa,

referente à construção de um barracão e licenciamento de obras efetuadas, com vista à
declaração de caducidade daquele processo de operação urbanística.
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 02 05 2018, ao abrigo do
n°.5 do artigo 71 .° do Decreto-Lei n.° 555 99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que
aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

RJUE, e artigos 121.0 e seguintes

do CPA, foi notificado através do oficio ref’, 1209, de 16 05 218, o requerente Sandra Luisa
dos Santos Ferreira, para, querendo, se pronunciar, em sede de audiência prévia, por escrito,
no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação, sobre a intenção de declarar a caducidade do
processo n.° 01 2017 14, que deu origem à emissão do alvará de obras de construção
n.°41 2017, cujo término ocorreu a 5 01 2017, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.° 3 do
artigo 71 .° do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo DecretoLei n.° 555 99, de 16 de dezembro, na sua atual redação uma vez que as obras não forem
concluídas no prazo fixado na licença ou na autorização ou suas prorrogações, contado a partir
da data da emissão do alvará, nem se pronunciou no prazo concedido.
O Senhor Presidente da Câmara emitiu em 24 05 2018, o seguinte Despacho:
Tendo em consideração a informação administrativa datada de 0706/2018, fis. 221, da
qual se extrai que decorreu o prazo de dez dias para a requerente se pronunciar no âmbito da
audiência prévia, sobre o projeto de decisão de intenção de declarar a caducida’ do a ará,
-

aprovado em Reunião de Câmara de 02 05 2018,, sem que aquela tenha tomaio ou, lqu’
posição a respeito, determino que o processo seja remetido à Câmara
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informação de que não foi exercido o direito de audiência prévia por parte da interessada,
para que, no caso aquele órgão assim entenda, seja declarada a cadu idade do alvará, nos
termos do disposto no art’ 71°. n ‘ 5 do Regime Jurídico da Urbanização

RJUE

“.

A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade em conformidade
com o disposto no na alínea d) do n.° 3 do artigo

71.0

do RJUE, declarar, a título de decisão

final, a caducidade do processo n.° 01 2017 14 que deu origem à emissão do alvará de obras
de construção

n.°

41 2017, cujo término ocorreu em 05 01 2017, com o consequente

arquivamento definitivo do processo, sendo dado conhecimento à requerente e aos serviços de
fiscalização.
11.6.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA DO PROCESSO DE OBRAS
N°.

01/2015/208,

DE

AMPLIAÇÃO

DE

MORADIA,

BARRIL,

UNIÃO

DE

FREGUESIAS DE MORTÁGUA, VALE DE REMIGIO, CORTEGAÇA E ALMAÇA:—
-----Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01 2015 208, em nome de Luís
António de Abreu Pinto, residente em Rua Xabregas, n°. 16, Barril, União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, referente à alteração e ampliação de
moradia, na Rua Xabregas, n°. 16, Barril, União de freguesias de Mortágua, Vale de Remígio,
Cortegaça e Almaça, com vista à declaração de caducidade daquele processo de operação
urbanística.
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 02 05 2018, ao abrigo do
da alínea a), n°.3 do artigo

71.0

do Decreto-Lei n.° 555 99, de 16 de dezembro, na sua atual

redação, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação
e seguintes do CPA,
requerente

RJUE, e artigos 121.0

foi notificado através do oficio referência 1215, de

17 05 2018, o

Suse Catarina de Carvalho Pereira, para, querendo, se pronunciar, em sede de

audiência prévia, por escrito, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação, sobre a
intenção de declarar a caducidade do processo n.° 01 2015 208, que deu ori ~m à
.

alvará de obras de construção n.°1 3 2016, cujo término ocorreu a 03 03 2
disposto na alínea d) do n.° 3 do artigo

71.0

do Regime Jurídico da
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(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555 99, de 16 de dezembro, na sua atual redação uma
vez que as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou na autorização ou suas
prorrogações, contado a partir da data da emissão do alvará, nem se pronunciou no prazo
concedido.
O Senhor Presidente da Câmara emitiu em 21 06 2018, o seguinte Despacho:
“Tendo em consideração a informação administrativa datada de 1] 06 2018, fis. 419, da
qual se extrai que decorreu o prazo de dez dias para a requerente se pronunciar no âmbito da
audiência prévia, sobre o projeto de decisão de intenção de declarar a caducidade do alvará,
aprovado em Reunião de Câmara de 02 05 2018, sem que aquela tenha tomado qualquer
posição a respeito, determino que o processo seja remetido à Câmara Municipal com a
informação de que não foi exercido o direito de audiência prévia por parte da interessada,
para que, no caso aquele órgão assim entenda, seja declarada a caducidade do alvará, nos
termos do disposto no art°. 71 ‘~ N’~5 do Regime Jurídico da Urbanização

RJUE

“.

A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade em conformidade
com o disposto no na alínea a) do n.° 3 do artigo

71.0

do RJUE, declarar, a título de decisão

final, a caducidade do processo n.° 01 2015 208 que deu origem à emissão do alvará de obras
de construção n.° 13 2016, cujo término ocorreu em 03 03 2018 com o consequente
arquivamento definitivo do processo, sendo dado conhecimento à requerente e aos serviços de
fiscalização.
11.7.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE

AO

PROCESSO

N°.

-

REQUERIMENTO N°. 101/2018/18,

01/2017/98.,

CONSTRUÇÃO

NOVA

-

HABITAÇÃO, (ALÍNEA e) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO
MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS)

-

Indeferimento do

O Senhor Presidente informou que, no seguimento da notificação feita, através do oficio
referência 1220, de 17 05 2018, a de Bruno Neves Pais e outra, residente em Rua Princip .1,
no. 16, Vale de Ovelha, 3450

387 Trezoi,

em cumprimento
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reunião de Câmara de 02 05 2018 relativa ao à intenção de indeferimento do requerimento no.
18 2018, referente à conces ão de isenção do pagamento de taxas de a isenção de TMU no
valor de 838,46€, do processo n° 01 2017 98, construção nova habitação, sita na Estrada
Nacional 234 , Vale de Ovelha, Freguesia de Espinho, nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 122°. do Código do Procedimento Administrativo, terminou o prazo para

se

pronunciar sem que este nada dissesse.
Assim sendo, foi deliberado por unanimidade converter o projeto de decisão tomado na
reunião de Câmara de 02 05 2018, em decisão definitiva do presente processo nos termos e
com os fundamentos ali indicados, devendo proceder-se à respetiva notificação ao
proprietari
11.8.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE AO

-

REQUERIMENTO N°. 01/20183104,

PROCESSO N°. 01/2018/17- ALTERAÇÕES DE HABITAÇÃO,

(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 2018 3104, em
nome de Liliana Patrícia Carvalho Oliveira, residente em
Freguesia de Cercosa, a

Rua dos Amarais, n°.3, Cercosa,

solicitar, nos termos da alínea e) do n.° 3 do art.° 29°. do

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção do pagamento de taxa
de licenciamento no valor de trezentos e setenta e oito euros e sessenta e quatro cêntimos
(378,64 €) referente ao processo n.° 01 2018 17- Alterações de Habitação, sita na Rua dos
Amarais, n°.3, Cercosa, Mortágua.
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
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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 concessão a
Liliana Patrícia Carvalho Oliveira da isenção de pagamento da taxa de licenciamento no valor
de trezentos e setenta e oito euros e sessenta e quatro cêntimos (378,64 €), referente ao
processo n.° 01 2018 17- Alterações de Habitação, sita na Rua dos Amarais, n°.3, Cercosa,
Mortágua.
11.9.-EDIFICAÇÕES EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO:--—
11.9.1. -Processo n°. 08/2015/79:

—

—

—

-—Pelo Senhor Presidente foi presente para efeitos de ratificação nos termos da alínea a) do
n°.l e 3 do art°. 35°. da Lei n°. 75 2013, de 12 o seu despacho, datado de 22 06 2018, sobre o
processo n°.08 2015 79, referente a um edificio em mau estado de conservação, situado em
Rua Principal EN 234, Moura, Trezoi, Mortágua, que exarou devido à urgência no tratamento
do assunto em causa, e que a seguir se transcreve:
“DESPACHO:
Tendo sido devolvida a carta registada com aviso de receção, enviada a Diamantino
Pereira, para notificação da deliberação a Câmara Municipal de 2 de mio de 2018, que
determinou a posse administrativa do imóvel, com vista à execução coerciva das obras de
demolição determino a notificação de tal decisão ao interessado Diamantino Pereira através de
Edital, nos termos do disposto no artigo 112°. n°. 1 alínea d) do CPA.
----Foi também devolvida a carta registada com aviso receção enviada para notificação de
Manuel Pereira. Constatou-se por análise do respetivo Registo de Nascimento, junto ao
processo, que Manuel Pereira, nascido a 23-11-1960, do casamento com Conceição Nazaré
conforme resulta do Assento de Nascimento n°. 2157, que foi dissolvido por di órcio -m
6/03/1979. Resulta ainda dos referidos documentos que, em 3 12 1979, Manuel Pere
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com Eugénia Oliveira, que veio a falecer em 4/10/2016, conforme averbamento inscrito no
assento de nascimento n°. 7198 junto ao processo

.

Efetuadas as competentes buscas, não se

conhecem herdeiros habilitados de Eugénio Oliveira. Assim sendo, face aos elementos
disponíveis e às informações que foi possível obter, o representante da herança aberta por
óbito de Manuel Pereira é seu filho José Manuel Gameiro Pereira.
Todos os atos administrativos praticados ao longo do processo foram notificados a José
Manuel Gameiro Pereira. Em consequência, dou sem efeito a notificação de Manuel Pereira.-Após a notificação de Diamantino Pereira, dê-se seguimento ao meu despacho de
19/06/2018.
Havendo necessidade de dar cumprimento à deliberação tomada em reunião de câmara de
2 de maio de 2018 estabeleceu um prazo de 60 dias para ser efetuado a posse administrativa
do imóvel, ao facto de a próxima reunião de câmara só ter lugar em 4 de julho de 2018, os
fundamentos do presente despacho estarem relacionados com a posse administrativa a que
alude o artigo 91°. do RJUE e por isso serem da competência da Câmara Municipal, remeta-se
este despacho à próxima reunião de Câmara para ratificação, nos termos do artigo 35°. n°.3 da
Lei n°.75/2013.

“.

A Câmara, nos termos da alínea a) do n°.1 e 3 do artigo 35°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de
setembro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezassete horas.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
~.

pelo Senhor Presidente.

Secretário do Órgão e

