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CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 25/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM CINCO DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO:

—----

Aos cinco dias do mês de dezembro 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 PPDIPSD: 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 informou que no âmbito do quadro de transferência de competências para
os órgãos municipais foram publicados no Diário da República os Decretos Lei seguintes:---Decreto-Lei n.° 97 2018

-

Diário da República n.° 228 2018, Série 1 de 2018-11-27:

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio
das praias marítimas, fluviais e lacustres.
Decreto-Lei n.° 982018

-

Diário da República n.° 228 2018, Série 1 de 2018-11-27,

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio
da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras
formas de jogo.
Decreto-Lei n.° 992018

-

Diário da República n.° 229 2018, Série 1 de 2018-11-2:
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Concretiza o quadro de transferencia de competências para as entidades intermunicipais no
domínio da promoção turística.
Decreto-Lei n.° 100 2018

-

Diario da República n.° 229 2018, Série 1 de 2018-11-28

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio
das vias de comunicação.
Decreto-Lei n.° 101 2018

-

Diário da República n.° 230 2018, Série 1 de 2018-11-29

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e das
entidades intermunicipais no domínio da justiça.
Decreto-Lei n.° 102 2018

-

Diário da República n.° 230 2018, Série 1 de 2018-11-29:

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos das entidades
intermunicipais no domínio dos projetos financiados por fundos europeus e dos programas de
captação de investimento.
Decreto-Lei n.° 103 2018

-

Diário da República n.° 230 2018, Série 1 de 2018-11-29:

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e das
entidades intermunicipais no domínio do apoio aos bombeiros voluntários.
Decreto-Lei n.° 104 2018

-

Diário da República n.° 230 2018, Série 1 de 2018-11-29:

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio
das estruturas de atendimento ao cidadão.
Decreto-Lei n.° 105 2018

-

Diário da República n.° 230 2018, Série 1 de 2018-11-29:

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio
da habitação.
Decreto-Lei n.° 106 2018

-

Diário da República n.° 230 2018, Série 1 de 2018-11-29:

Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio
da gestão do património imobiliário público sem utilização.
Decreto-Lei n.° 107 2018

-

Diário da República n.° 230 2018, Série 1 de 2018-11-29:

Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no do ‘nio de
estacionamento público.
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A Câmara tomou conhecimento.
Il-PERIODO DA ORDEM DO DIA:

—

—--------

1.-APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21/11/2018
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 21 II 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, 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.
O Senhor Presidente informou ainda que:
A Presidente da Comissão dc Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDRC), Ana Abrunhosa, efetuou no passado dia 27 uma visita às obras de reconstrução de
algumas habitações permanentes que foram destruídas no incêndio de 15 de outubro do ano
passado. A Presidente da CCDR Centro esteve acompanhada pelo Presidente da Câmara
Municipal, Júlio Norte, técnicos do Município (Obras e Ação Social) e responsáveis do
consórcio EDIVISA Lúcios

Engenharia e Construção (responsável pelos trabalhos de

reconstrução das habitações, cuja obra foi entregue à CCDRC).
A Presidente da CCDRC visitou uma habitação situada no Barril, em fase de conclusão, e
outra em fase de iniciação de obra, situada na localidade do Freixo. Além destas duas, está
também em processo de reconstrução uma outra habitação no Riomilheiro. Estas três
intervenções estão a ser promovidas pela própria CCDRC, no âmbito do Programa de Apoio à
Reconstrução de Habitação Permanente (PARHP). Lembramos que uma quarta habitação foi

já reconstruída e entregue, no Chão Miúdo, mas neste caso com financiamento total da
Federação Portuguesa de Futebol.
No concelho de Mortágua, além destas três situações, foram submetidos 33 pro.-ssos de
candidatura à CCDRC ao abrigo daquele Programa de Apoio à Reconstrução de
3
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Permanente, em que os proprietários tomaram a seu cargo a execução das obras. Destes, 7 já
foram concluídos, ou seja executados, 16 estão aprovados /ou em vias de aprovação e 3 estão
em análise. Há ainda a registar um caso de desistência e 6 que estão condicionados à
apresentação da documentação solicitada, o que perfaz os referidos 33 processos.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:

—

—----—--——------—--—

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 230, referente ao dia 4/12/2018, que depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:----—
4.1.-DIREÇÃO

-

—--—--—

—

GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS:—

Foi presente o oficio da Direção

—

-_------—-----

——--—--

—

Geral das Autarquias Locais (DGAL), referência 010

(10.05.06), de 22/1 1/201 8, através do qual, em sequência das questões colocadas no âmbito da
alteração da redação do artigo 26°. Da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, introduzidas pela Lei
n°. 51/2018, de 16 de agosto, dá conhecimento da nota informativa sobre PARTICIPAÇÃO
NO IRS: 2019 e 2020/artigo 26°. da Lei n°.73/2013, de 3 de setembro, que esclarece que :
Nos termos da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, atualmente em vigor, de acordo com o
estipulado no n.° 3 do artigo 26.°, a não comunicação da deliberação sobre a taxa da
participação no IRS pretendida pelo município à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), bem
como a receção da comunicação após 31 de dezembro do ano anterior a que respeitam os
rendimentos, equivale à perda do direito à participação variável por parte dos municípios. Com
a alteração introduzida pela Lei n.° 51/2018, de 16 de agosto, que entra em vigor em 1 de
janeiro de 2019 a situação inverte-se, ou seja:
Redação atual na Lei n.° 73/2013 (em
vigor até 31.12.2018)

n.° 3 do artigo 26.°

Redação na Lei n.° 73/2013 em
vigor a
partirdeol.01.2019
A ausência da comunicação a que se Na ~ 7
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% Participação no
IRS

Comunicações
efetuadas

refere o número anterior, ou a receção da
comunicação para além do prazo aí
estabelecido, equivale à falta de
deliberação e à perda do direito à
participação variável por parte dos
municípios.
Até 31.12.2018

de comunicação referida no
número anterior, o município
tem direito a uma participação
de 5% no IRS.
Após 01.01.2019

Assim:
NO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019.
As deliberações sobre as taxas de participação no IRS pretendida por cada município, a
serem consideradas no Orçamento do Estado para 2019, correspondem às comunicadas à AT
até 31 de dezembro de 2017.
Atento o anteriormente exposto, para efeitos da participação variável no IRS, prevista no
artigo 26.° da Lei n.° 73/2013, suprarreferida, a realizar ao abrigo do Orçamento do Estado
para 2019, temos:

% Participação no IRS

Não comunicou a deliberação
até 31.12.2017
0%

Comunicou após 31.12.2017
0%

NO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020:
No que respeita ao direito dos municípios sobre a taxa de participação variável no IRS dos
sujeitos passivos a considerar no Orçamento do Estado para 2020, continuará a observar-se o
disposto no ponto 1 desta nota, uma vez que:
a. A comunicação da deliberação sobre a participação pretendida deve ter lugar até 31 de
dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos (ou seja, até 31 de dezembro
de 2018);
b. A alteração à redação dada ao artigo 26.° pela Lei n.° 51/2018, de 16 de agosto, apenas
entra em vigor a 1 de janeiro de 2019.
Desta forma, em matéria de taxa de participação variável no IRS dos sujeitos ‘.ssiv. a
considerar no Orçamento do Estado para 2020 a situação é igual à apresentada part
5
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mento de Estado para 2019:

% Participação no IRS

Não comunicou a deliberação
até 31.12.2018
0%

Comunicou após 31.12.2018
0%

Ou seja, a comunicação à AT sobre a participação pretendida pelos municípios para 2020
deve ter lugar até 31 de dezembro de 2018 e, em caso de ausência de comunicação, ou
comunicação após aquela data, no Orçamento do Estado para 2020, o município perderá o
direito à participação no IRS, conforme redação do n.° 3 do artigo 26.° da Lei n.° 73/2013, em
vigor até 31 de dezembro de 2018.
NO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2021.
Caso até 31 de dezembro de 2019 nada delibere ou comunique à AI sobre a taxa de
participação pretendida, o município tem direito a uma participação de 5% no IRS.
A Câmara tomou conhecimento.
4.2.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:

—

—

Foi presente a Circular referência 83/2018-JC-FFDC, de 20/11/2018 da Associação
Nacional de Municípios Portugueses através da qual informa que Diretiva n.° 2007/60/CE, de
23 de outubro, relativa à Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações (DAGRI), integra uma
nova abordagem de avaliação de inundações e de gestão dos riscos associados, visando reduzir
as consequências nefastas associadas às inundações para a saúde humana, o ambiente, o
património cultural e as atividades económicas, na União Europeia.
A DAGRI, transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.° 115/2010, de 22
de outubro, que define o procedimento associado aos ciclos de planeamento e avaliação de
risco de inundações, estabelece a necessidade de:
Ser realizada a Avaliação Preliminar dos Riscos de Inundações (APRI);
Ser efetuada a identificação das Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação
(ARPSI);
Serem elaboradas cartas de zonas inundáveis e cartas de riscos de inundaçã’ re
6
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zonas identificadas;
Serem elaborados os respetivos planos de gestão dos riscos de inundação.
A primeira fase do

1.0

ciclo da aplicação da diretiva, ou seja a identificação de zonas

críticas, entendidas como ARPSI, foi concluída em novembro de 2013, e as respetivas cartas
de zonas inundáveis e cartas de riscos de inundações foram concluídas em 2015 (segunda
fase).
Os Planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI), organizados por Região
Hidrográfica (RH), foram aprovados em 2016 através da Resolução de Conselho de Ministros
n.° 51 2016, de 20 de setembro, retificada e republicada através da Declaração de Retificação
n.° 22-A120 16, de 18 novembro (terceira fase), sendo que as ARPSI identificadas no 1

.°

ciclo

deverão ser atualizadas até 22 de dezembro de 2018 e seguidamente de seis em seis anos.
Neste contexto, no âmbito do 2.° ciclo de implementação da diretiva (ciclo de 2018 a
2022), remete em anexo o documento nacional que resume a avaliação preliminar de risco de
inundações em Portugal Continental, bem como, o mapa nacional das ARPSI e informar que
os documentos atrás referidos e toda a informação produzida sobre a presente matéria podem
ser acedidos através do link disponível em www. anmp.
----A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
5.1.- SERVIÇOS DE APOIO

----——

—-------——-----—-—----

À FAMILIA E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR:-—

5.1.1.-Apreciação e Votação da Proposta de Gratuitidade do Fornecimento de refeições
no Ensino Pré-Escolar e 1~. CEB no âmbito dos Serviços de Apoio à Família :
O Senhor Presidente apresentou a seguinte Proposta:
“Considerando as dificuldades económicas que as famílias atravessam em consequência da
crise que o País vive e que compete ao Município estar atento às questões sociais.
Importa assim acautelar os meios indispensáveis para ocorrer a situações de c~ ência social
que possam emergir e devam ser apoiadas pelo Município, e isso vai ser con&. aio no
Orçamento Municipal de 2019.
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No âmbito dos Serviços de Apoio à Família de que beneficiam as crianças, o Município
tem vindo a

aplicar medidas para atenuar os encargos das famílias. Nos últimos anos o

Município aplicou a medida de gratuitidade de prestação de serviços a famílias com crianças
no Pré-Escolar e alargou a prestação de apoios sociais aos alunos do

1°.

Ciclo.

Presentemente todas as 134 crianças do Ensino Pré-Escolar público e todas as 230 crianças
do 1°. Ciclo do Ensino Básico usufruem dos serviços de refeição, cujo custo total ano letivo é
de 137.380,88€ (sendo 50.574,28€ do pré-escolar e 86.806,60€ e do 1°. Ciclo), sem
contabilizar o custo de energia elétrica, abastecimento de água e gás, podendo este número
alterar em função de novas inscrições nos serviços, cabendo aos pais uma comparticipação de
88.750,48

€.

Assim no contexto atual o serviço de refeições que possibilita a todas as crianças pelo
menos uma refeição diária equilibrada, deve continuar a ser uma prioridades das políticas
municipais.
A gestão dos recursos do Município feita até agora continua a permitir este tipo de apoios
sociais que, face à perda de rendimentos das famílias, ainda mais se justifica.
Assim, propõe-se que para o ano de 2019 o Município continue a prestar gratuitamente a
todas as crianças que frequentam o Ensino Pré-Escolar e o

10.

Ciclo do Ensino Básico públicos

o serviço de refeição.”
A Câmara depois de apreciado o assunto, considerando que nos termos da alínea d) do n.°
2 do artigo 23.° da Lei n.° 75 2013, de 12 de setembro, a Educação constitui uma das
atribuições do Município, competindo-lhe nos termos do disposto o disposto na alínea hh) do
n.° 1 do artigo 33.° do mesmo diploma, deliberar no domínio da ação social escolar,
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos
a estudantes, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.
Mais deliberou por unanimidade remeter a presente proposta para aprovação da

)

Assembleia municipal, nos termos e para os efeitos do artigo 25.° n.° 2 alínea
75/2013, de 12 de setembro e posteriores alterações, conjugado com o artigo 16°.
8
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73/2013, de 3 de setembro.
5.2.-TRANSPORTES ESCOLARES:

—

5.2.1.-Apreciação e Votação da Proposta de Gratuitidade de transportes escolares dos
alunos que frequentam o Ensino Secundário:—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“A Lei n° 85 2009 de 27 de Agosto veio estabelecer o alargamento da escolaridade
obrigatória até aos 18 anos. Este enquadramento legal teve como objetivo elevar o nível
escolar dos jovens e sobretudo combater o abandono escolar.
De modo a facilitar a concretização deste objetivo é pertinente promover uma igualdade
efetiva de oportunidades, nomeadamente através de apoios para os alunos mais carenciados.-Contudo, no quadro normativo vigente verifica-se que o transporte escolar apenas é
gratuito até ao final do 3° ciclo do ensino básico, tendo os alunos do ensino secundário,
independentemente do escalão da ação social em que despesa com o transporte escolar,
representa para algumas famílias, um encargo significativo, o que pode contribuir para que
alguns jovens interrompam o seu percurso escolar.
O Município de Mortágua, reconhecendo o papel decisivo da educação como eixo
fundamental para o desenvolvimento local, tem, no âmbito das suas competências, contribuído
para a criação de melhores condições que possibilitem uma boa aprendizagem e consequente
sucesso educativo dos nossos alunos.
No que respeita à questão dos transportes escolares dos alunos do secundário afigura-se
pertinente ponderar medidas, em face a esta disposição da lei, a nível local que permitam
contribuir para o principal objetivo subjacente ao diploma, ou seja o combate ao abandono
escolar.
Proponho que a Câmara delibere aprovar a gratuitidade dos transportes escolares a todos
os alunos que se encontrem a frequentar o Ensino Secundário no Concelho de

ortágua e a

todos os alunos do Concelho que se encontrem a frequentar cursos noutros Municípi ‘s~ e pre
e quando seja por inexistência desse curso no Concelho de Mortágua.
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Informa-se ainda que, no caso de decisão favorável à isenção, o custo anual com este apoio
atingirá aproximadamente 14.500,00 E, num universo de 89 alunos”.
A Câmara depois de apreciado o assunto, considerando que nos termos da alínea d) do n.°
1 do artigo 23.° da Lei n.° 75 2013, de 12 de setembro, a Educação constitui uma das
atribuições do Município, competindo-lhe nos termos do disposto na subalínea gg), do n.° 1 do
artigo 33.°, do mesmo diploma, assegurar, organizar e gerir os transportes escolares, deliberou,
por unanimidade, no sentido de reforçar as medidas de apoio às famílias, aprovar a proposta.--Mais deliberou, por unanimidade, remeter a presente proposta para aprovação da
Assembleia municipal, nos termos e para os efeitos do artigo 25.° n.° 2 alínea k) da Lei
75/2013, de 12 de setembro e posteriores alterações, conjugado com o artigo 160. da Lei n0.
73/2013, de 3 de setembro.
Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr.
Nelson António Rodrigues Filipe apresentaram a seguinte declaração de voto:
DECLARA ÇÁO DE VOTO:
Transportes Escolares gratuitos para todos os alunos que frequentam o ensino
obrigatório.

É

o assumir de uma proposta do

PS,

constante no nosso programa de governação

sufragado nas últimas eleições autárquicas, e é a realização de algo que a bem do presente e
do futuro de Mortágua não podia nunca serfeito de outra forma.
Citação do Programa Partido socialista:
Transportes escolares gratuitos para todos os alunos inscritos nos d4ferentes níveis de
ensino.
Mortágua, 04 de Dezembro de 2018. Os Vereadores do Partido Socialista
5.2.-JUVENTUDE:

—----—---------

5.2.1.-Apoio Natalidade e Famílias

-

—-------—

“.

--—

Ratificação dos processo n°. 31, 37 , 38,

42,43 de2018:—-------------

—

—------

.

‘,

40, 1,

-

O Senhor Presidente foram presentes, para conhecimento e ratifica~ã~~~-- os de
lo
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candidatura n°s. 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, e 43 de 2018 para atribuição do Incentivo à
Natalidade e Apoio às Família no Concelho de Mortágua que entraram nos serviços e que
deferiu nos tennos 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.
6.-CULTURA. DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Investimentos:—-----------

-

—--------------

—

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas/

—--—---

—

—

6.1.1.-Associação Cultural e Recreativa de Macieira e Tarrastal

—

Apoio despesas com

correntes referentes a energia elétrica e abastecimento de água após rescisão de
Protocolo de utilização da antiga Escola Primária de Pala:---—

—

—-—-

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 18/10/2018, da Associação Cultural e
Recreativa de Macieira e Tarrastal através da qual solicita o apoio financeiro para pagamento
das despesas inerentes as faturas de abastecimento de água (612,92 €) e de fornecimento de
energia elétrica (634,70 €) que tem pago da sua antiga sede no edificio da Escola Primária de
Pala, e que ascende ao montante global de mil duzentos e quarenta e sete euros e sessenta e
dois cêntimos (1.247,62

€).

Justifica o pedido com o facto de ter sido aprovado, a seu pedido, na Reunião de Câmara
de 01 03 2017 a denuncia
Escolares

(10.

do Protocolo de Colaboração para utilização dos Edificios

CEB e Pré-Primária), sitas na Rua do Outeiro, n°.8, em Pala, com o artigo

matricial 452, celebrado em 6 07 2012, celebrado com o Município e aprovado na Reunião de
Câmara de 01062012.
Por informação da contabilidade existem firndo 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
Desporto e Tempos Livres, no projeto 2018/5040
Recreativas.
Ii

—

Atividades Culturais Desp

Cul ra
va~
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de mil duzentos e quarenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos (1.247,62 €), mediante a
celebração de Protocolo previsto no artigo 4°. do Regulamento de Apoio a Entidades
Terceiras.
7.-ACÃOSOCIAL:

-----------

7.1.-REDESOCIAL:

—

—

—

—

—-----------

7.1.1.-Ratificação da Manifestação de Interesse de Investimento Social da Iniciativa
Portugal Inovação Social

-

Iniciativa “CuI’dar da família” promovida pelo IEBA:-------

Pelo Senhor Presidente foi presente para efeitos de ratificação, conforme o disposto no n°.
3 do artigo 35°. da Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro, para efeitos de candidatura pelo lERA
Centro de Iniciativas Empresariais Beira Aguieira à capacitação para o investimento social da
iniciativa Portugal Inovação Social, a Manifestação de Interesse Social da Câmara Municipal
de Mortágua, datada de 30 11 2018, na concretização da iniciativa “CuIdar na Família” no
Concelho de Mortágua.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, ratificar a
Manifestação de Interesse Social da Câmara Municipal de Mortágua, datada de 30 II 2018,
na concretização da iniciativa “CuIdar na Família” no Concelho de Mortágua , que se dá aqui
por integralmente reproduzido, ficando para todos os efeitos legais anexos à presente ata, em
harmonia ao preceituado nos termos da alínea a) do n°.1 n°. 3 do artigo 35°. da Lei n°. 75 2013,
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo 1, à Lei n.° 75 2013, de 12 de
setembro.
8.-PROTECÃO CIVIL:

—

—----—---

8.1.-BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA

-

Apoio atividade:

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência DM 161 18, de 19 11 2018 da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, através do qual solici a o
apoio financeiro de mil e duzentos euros (1.200,00 €) para fazer face às

o

es • es~ s

retribuição dos Bombeiros que efetuaram escala de serviço dura~~aS.ríodo de
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funcionamento das Piscinas Municipais

Exteriores no âmbito da vigilância e primeiros

socorros aos banhistas.
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 no objetivo 07
PROTEÇÃO CIVIL, programa 003 Apoio a Atividades dos Bombeiros Voluntários no projeto
2018 5076.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de mil e duzentos euros (1.200,00 €), mediante a celebração de Protocolo previsto no artigo 4°.
do Regulamento de Apoio a Entidades Terceiras.
Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo, os

Vereadores Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e o Sr. Nelson António Rodrigues Filipe,
ausentaram-se da reunião durante a discussão e votação do presente ponto, considerando o
impedimento de poder intervir uma vez que fazem parte dos Órgãos Sociais da Instituição.--9.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:--------

9.1.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:—

—

—--

—

9.1.1.-Alteração da titularidade do terreno adquirido através da deliberação do ponto
8.1.2 da Ata da Reunião de Câmara n°. 18/2018, de 05/09/2018:—
O Senhor Presidente informou que na Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Mortágua, n°. 182018, datada de 5 092018, e, mais concretamente no que ao ponto 8.1.2,
diz respeito, relativamente a Aquisição de Terreno, constata-se que Nelson Femandes
Almeida, com o NIF 134305540, residente na 5, Rue du Lieutenant Lecomte, Triel Sur Seine,
78510 Triel Sur Seine, França, é indicado como proprietário do Prédio Inscrito na matriz da
União de Freguesia de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, sob o artigo rústico
16734.
No entanto, a propriedade do dito prédio pertence à sua esposa Maria Fernanda

in~

a

-

Almeida, com o NIF 176952721, residente na 5, Rue du Lieutenant Lecomte,________ Seine,
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78510 Triel Sur Seine, França, pelo que veio este solicitar a regularização da titularidade do
mesmo, apresentado os documentos respetivos.
Assim, o Senhor Presidente propós que a Câmara deliberasse que a realização da
aquisição aprovada através da deliberação tomada no ponto 8.1.2. da ata da Reunião de
Câmara n°. 18 2018, de 05 092018, de 300 m2 do prédio inscrito na matriz da União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça sob o artigo rústico 16734, de
propriedade de Nelson Fernandes Almeida, com o NIF 134305540, residente na 5, Rue du
Lieutenant Lecomte, Triel Sur Seine, 78510 Triel Sur Seine, França, pelo valor de 900,00 €,
seja alterada para o legitimo titular de propriedade do terreno Maria Fernanda Martins de
Almeida, com o NIF 176952721, residente na 5, Rue du Lieutenant Lecomte, Triel Sur Seine,
78510 Triel Sur Seine, França.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, aprovar que a
realização da aquisição aprovada através da deliberação tomada no ponto 8.1.2. da ata da
Reunião de Câmara n°. 18 2018, de 05/09/2018, de 300 m2 do prédio inscrito na matriz da
União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça sob o artigo rústico
16734, de propriedade de Nelson Fernandes Almeida, com o NIF 134305540, residente na 5,
Rue du Lieutenant Lecomte, Triel Sur Seine, 78510 Triel Sur Seine, França, pelo valor de
900,00 €, seja alterada para o legitimo titular de propriedade do terreno Maria Fernanda
Martins de Almeida, com o NIF 176952721, residente na 5, Rue du Lieutenant Lecomte, Triel
Sur Seine, 78510 Triel Sur Seine, França.
10.-COMUNICACÕES E TRANSPORTES:
10.1.-REDE VIÁRIA MUNICIPAL:---—

—

—--—------—-

—----——------——-

10.1.1.-Empreitada de Execução da Rotunda do Barril

—

—

EN 234— Alteração do projeto:

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio da Infraestruturas de Portugal referência 830,
Saída 2367836, de 2018 1119, em que informa que

nada há a opor quanto

apresentada do Projeto da Rotunda do Nó do Barril, Mortágua, uma vez que não
qualquer alteração da geometria da rotundo dado que foi efetuado unicament

correço
erifi
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perfil do ramo da rotunda para adequação às cotas de um acesso existente.
No entanto tratando-se de um erro de projeto e tendo em conta que o mesmo é da autoria
da Câmara Municipal, quaisquer custos adicionais resultantes deste ajustamento, não poderão
ser imputados à Infraestruturas de Portugal, SA, mantendo-se inalterados, os valores de
comparticipação estabelecidos no Acordo de Gestão Vigente.
A Câmara tomou conhecimento, e deliberou por unanimidade aprovar a correção alteração
do Projeto.
11.-ADMINISTRAÇÃO:

—

--

11.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O
ANODE2OI8:—----

—

—-------------------------------------------------

Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento
Municipal do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do Decreto

-

Lei

número 54-Ai99, de vinte e dois de fevereiro, conjugado com a alínea d) do número 1 do
artigo 33°. da Lei n°. 75 2013, de 12 setembro, a proposta de modificação por alteração ao
orçamento que apresentava os seguintes valores:
Reforço despesas de capital
Anulação despesas de capital
Reforço despesas correntes
Anulação despesas correntes

zero euros (0,00

€).

doze mil e seiscentos euros (12.600,00 €).
cento e vinte mil e seiscentos euros (120.600,00 €).
cento e oito mil euros (108.000,00 €).

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprová-la, ficando a mesma arquivada em pasta própria nos serviços de
contabilidade.
11.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO

ÁS OPÇÕES DO PLANO DE

2018:----------

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

Lei número 54-AJ99, conjugado com a alínea d) do
15
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artigo 33°. da Lei número 75 2013, de 12 de setembro a proposta de alteração às Opções do
Plano do corrente ano que apresentava os seguintes valores:
Modificação de Financiamento definido

mil e seiscentos euros (1.600,00 €).

Modificação de Financiamento não definido

seis mil euros (6.000,00 €).

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.
11.3.-MODIFICAÇÃO POR REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2018:

—

Considerando a necessidade de reajustar o valor global de algumas rubricas, pelo Senhor
Presidente foi presente, nos termos do ponto 8.3.1.4 do Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto

Lei número cinquenta e quatro A

—

bana noventa

e nove (54-A/99), de vinte e dois de Fevereiro de mil novecentos e noventa e nove, a proposta
de Modificação ao Orçamento Municipal do corrente ano

Revisão número 3, que

apresentava os seguintes valores:
Anulações despesas de capital
Anulação receitas capital

zero euros (0,00€).

novecentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e dez euros

(968.410,00 €).
Anulações receitas correntes - zero euros (0,00€).
Reforço receitas correntes

zero euros (0,00€).

Depois de discutida e submetida à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar
a modificação por revisão ao orçamento de 2018 e enviá-la à Assembleia Municipal para
apreciação e votação na sua sessão ordinária do corrente mês, nos termos e para efeitos da
alínea a), do n°.1, do artigo 25°. da Lei n°.75 2013, de 12 de setembro.
11.4.-MODIFICAÇÃO POR REVISÃO ÁS OPÇÕES DO PLANO DE 2018:--------------Verificando-se a necessidade de reajustamento do valor total das Opções do Plano corrente
ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do ponto 8.3.2.2. do Plano •
Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto

—

Lei número cinqu

i

ii •re

-Á quatro

—A barra noventa e nove (54-A199), de vinte e dois de Fevereiro, a propost; C~’flY cação às
ló
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Grandes Opções do Plano de dois mil e sete

Revisão número 2, que apresenta o seguinte

valor:
Modificação de dotação definida
euros

(

-

novecentos e sessenta e oito mil quatrocentos e dez

968.410,00€).

Modificação de dotação não definida

zero euros ( 0,00€).

Depois de discutida e submetida à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a modificação por revisão às Opções do Plano de 2018 e enviá-la à Assembleia Municipal para
apreciação e votação na sua sessão ordinária do corrente mês, nos termos e para efeitos da
alínea a), do n°.l, do artigo 25°. da Lei n°.75 2013, de 12 de setembro.
11.5.-PROPOSTA DE ABONO

DE DESPESAS

DE

REPRESENTAÇÃO

DOS

DIRIGENTES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 24°. DA
LEI N°.49/2012, DE 29 DE AGOSTO:---------

—---

—------

O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:
“CONSIDERANDO:
1- Que, o Decreto

Lei n°.93 2004, de 20 de abril, alterado, que procedeu à adaptação à

Administração Local do regime previsto na Lei n°. 2 2004, de 15 de janeiro, na sua atual
redação, que aprovou o ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE dos serviços e organismos
da Administração Central, regional e local do Estado;
2- Que, por força do disposto nos n°. 1 e 2 do artigo 150. daquele diploma, era reconhecido
ao pessoal dirigente da Administração Local o direito à perceção do suplemento remuneratório
denominado, despesas de representação, no montante fixado para o pessoal dirigente da
administração central, sendo-lhes igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações
anuais;
3- A publicação da Lei n°. 49 2012, de 29 de agosto, procedeu a nova adaptação à
Administração Local da Lei n°.2 2004, alterada, revogando o Decreto-Lei n°. 93 2004
4- Que muito embora o legislador consagre nos n°. 1 e 2 do artigo 24°. da Lei
a possibilidade dos titulares de cargos de direção intermédia de 1°. e 2°. G ~~‘sI€• e
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ser abonados pelo aludido suplemento remuneratório, no montante fixado para o pessoal
dirigente da administração central, sendo-lhes igualmente aplicáveis as correspondentes
atualizações anuais, a sua atribuição depende, agora, de decisão da assembleia municipal, sob
proposta da câmara municipal;
5- Assim, e conforme entendimento da reunião de Coordenação jurídica realizada, e 3 de
outubro de 2012, na Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL):
com a entrada em vigor da Lei n~ 49 2012 o pagamento de despesas de representação
deixou de ser obrigatório, passando a depender da vontade da Assembleia Municipal, a qual
deve deliberar deforma objetiva e fundamentada quais os cargos dirigentes cujo exercício dá
direito à perceção de despesas de representação, no montante fixado pelo despacho conjunto
referido no art°. 24’~ da citada Lei, pelo que as despesas de representação deixaram de ser
uma característica essencial da remuneração destes cargos;
Assim, com a entrada em vigor da Lei n’~ 49 2012, só pode haver lugar ao pagamento de
despesas de representação se a Assembleia Municipal, deliberar nesse sentido”;
6.- Os valores do suplemento por despesas de representação dos dirigentes da
administração pública foram fixados pelo Despacho Conjunto n.° 625 99 publicado no Diário
da República,

2.~

Série, de 13 de agosto de 1999, previsto no estatuto do pessoal dirigente dos

serviços e organismos da administração central e local do Estado constante da Lei n.° 49 99, de
22 de junho;
Estes valores têm sido sucessivamente atualizados nos termos da lei e correspondem
presentemente, relativamente aos cargos de direção intermédia de 2.° grau, ao montante de
194,79€;
7-Que, de acordo com a Lei n°.49 2012, a Assembleia Municipal tem vindo a aprovar
anualmente, por proposta da Câmara Municipal, a concessão de despesas de representação do
pessoal dirigente da Câmara, mantendo assim uma decisão que vêm desde 1999 n.
estabelecidas no Despacho Conjunto referido no n°.2 do artigo 34°. da Lei n°. 49/’
junho, (Despacho Conjunto n°.625 99, DR II Série, n°. 179, de 99-08-03
18
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análoga à da Lei atual.
8- Que o Orçamento para o ano de 2019 prevê expressamente os montantes com as
despesas de representação, para os seus dirigentes;
9- Que o pessoal dirigente da Câmara Municipal de Mortágua deve ter tratamento idêntico
aos dos dirigentes da Administração Central no que toca às despesas de representação, não se
justificando uma discriminação negativa para cargos análogos, nem uma menorização daqueles
dirigentes perante estes.
Assim, proponho à Câmara Municipal de Mortágua que delibere:
Aprovar e submeter a apreciação da Assembleia Municipal de Mortágua ao abrigo das
competências previstas na alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75 2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação, e do n.° 2 do artigo 24.° da Lei n.° 49 2012, de 29 de agosto e
respetivas alterações, a proposta de atribuição do abono de despesas de representação aos
titulares do cargo de direção intermédia de 2.° grau, no montante fixado para o pessoal
dirigente da administração central através do despacho conjunto a que se refere o n.° 2 do
artigo

31.0

da Lei n.° 2 2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, sendo-lhe igualmente

aplicável as correspondentes atualizações anuais, nos termos do n.° 1 do artigo 24.° da

já

mencionada Lei n.° 49 2012, de 29 de agosto, e que corresponde ao seguinte montante: Cargos
de direção intermédia de 2.° grau: 194,79

€.“

----A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.--11.6.-AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA
PLURIANUAIS

-

Á

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS

LEI DOS COMPROMISSOS:—

—

—

O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:
“Considerando que dispõe o artigo n.° 22 do Decreto-lei n.° 197 99, de 08 de junho, que a
abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de
um ano económico ou em ano que não seja da sua realização, designadamente com

aq

de serviços e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, lo

ão~ enda

ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada sem prévia

conferida
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pelo órgão deliberativo salvo quando:
a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58€ em cada um dos anos
económicos seguintes aos da sua contratação e o prazo de execução de três anos.
Considerando ainda que, e por outro lado a alínea c) do n°.1 do artigo 6°. da Lei n°.8 2012,
de 21 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela introduzidas pela Lei n°. 20 2012, de
14 de maio, Lei n°. 642012, de 20 de dezembro, Lei n°. 66-B 2012, de 31 de dezembro e Lei
n°. 22 2015, de 17 de março, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e
aos pagamentos em atraso e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais,
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua
reprogramação, contratos de contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira
com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da
administração Local, a autorização prévia da Assembleia Municipal.
Considerando, também, que o artigo 12°. do Decreto-Lei n°. 127 2012, de 21 de junho, com
as alterações introduzidas pela Lei n°. 64 2012, de 20 de dezembro, Lei n°. 66-B 2012, de 31
de dezembro e Decreto- Lei n°. 99 2015, de 2 de junho, veio regulamentar a citada lei dos
compromissos, nos termos do artigo 14°., estabelecendo que a referida autorização prévia para
a assunção de compromissos plurianuais poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes
Opções do Plano e Orçamento.
Considerando que atenta esta faculdade, e ainda a simplificação e celeridade processual,
importa que seja solicitada a referida autorização prévia à Assembleia Municipal, nos termos
do disposto no artigo 22°. do Decreto-Lei n°. 197 99, de 8 junho, dado que parte do citado
normativo foi revogado pela lei dos compromissos (artigo 13°. da Lei n°. 8 2012, de 21 de
fevereiro).
Considerando ainda o disposto na alínea ccc), do n°. 1 do artigo 33°. da Lei n°.

.

12 de setembro, e para os efeitos previstos na alínea c), do n°. 1 do artigo 6~d
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de
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de 21 de fevereiro, na sua atual redação, e do artigo 12°. do Decreto-Lei n°. 127 2012, de 21 de
junho.
Propõe-se:
1.-Que seja aprovada, pela Câmara Municipal, a presente proposta de pedido de
autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais.
2.- Caso a presente proposta seja aprovada pela Câmara Municipal, a mesma deverá se
submetida á Assembleia Municipal para que esta, nos termos do disposto na alínea c) do n.°
1 do artigo 6.° da Lei n.°8 2012, de 21 de fevereiro, e em reforço do consentimento legal
previsto no artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 197 99 de 8 de junho, delibere emitir autorização
prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos casos seguintes:
a) Despesas com aquisição de bens e serviços em fornecimentos contínuos de materiais
destinados a incorporar nas obras por administração direta a executar pela Autarquia no âmbito
das suas competências próprias;
b) Despesas com aquisição de bens e serviços em fornecimentos contínuos de produtos de
higiene e limpeza destinados à utilização nos Edificios e Equipamentos Municipais;
c) Despesas com aquisição de bens e serviços em fornecimentos contínuos de
combustíveis fósseis destinados à utilização nos Equipamentos e Edificios Municipais;
d) Despesas com a aquisição de energia elétrica;
e) Despesas com aquisição de bens e serviços de funcionamento, manutenção e
conservação dos Edificios e Equipamentos Municipais, nomeadamente contratos de assistência
técnica, manutenção de sistemas de climatização, elevadores, equipamentos de impressão,
sistemas informáticos e sofiware informático, comunicações fixas, móveis e postais;

O Despesas com aquisição de bens e serviços de análises laboratoriais;
g) Despesas com aquisição de serviços de limpeza, vigilância e segurança;
h) Despesas com a aquisição de serviços de programação de filmes para
espetáculos do Centro de Animação Cultural;
i) Despesas com aquisição de serviços de transportes ocasionais;
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j)

Os encargos com cada uma destas despesas não excedam o limite de 99.759,58€ em

cada um dos anos da sua contratação e o prazo de execução de 3 anos.
3.- A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia concedida
nos termos do número anterior, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas
no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.° 8 2012,
de 21 de fevereiro, e cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesa.
4.- O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se à Câmara Municipal
relativamente a todas as assunções de compromissos, desde que respeitadas as condições
constantes no n°. 2, a assumir em 2019.
5- Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma
informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização
prévia genérica que ora se propõe.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.11.7.-PROPOSTA DE AUMENTO EXCECIONAL DE FUNDOS DISPONÍVEIS

-

LEI

8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO/SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:
O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:
“Considerando que:
A alínea

O

do artigo 3°. da Lei n°.8 2012, de 21 de fevereiro (LCPA), com as alterações

introduzidas pela Lei n°. 20 2012, de 14 de maio, Lei n°. 642012, de 20 de dezembro, Lei n°.
66-B 2012, de 31 de dezembro e Lei n°. 22 2015, de 17 de março, determina que “Fundos
Disponíveis” são as verbas disponíveis a muito curto prazo, que incluem, quando aplicável, e
desde que não tenham sido comprometidos ou gastos:
vii Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4°.
O artigo 4°. determina que, a título excecional, podem ser acrescidos aos fundos
disponíveis outros montantes, desde que expressamente autorizados pela Câmara M
A alínea a) do n°. 3 do artigo 5°. do Decreto Lei n°. 127 2012, de 21 de ju
alterações introduzidas pela Lei n°. 642012, de 20 de dezembro, Lei n°. 6~•4
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dezembro e Decreto- Lei no. 99 2015, de 2 de junho, determina que : “integram ainda os
fundos disponíveis: os saldos transitados do ano anterior cuja utilização tenha sido autorizada
nos termos da legislação em vigor”.
Ao abrigo da Lei do POCAL os saldos da gerência constituem receita das Autarquias
Locais no ano seguinte àquele a que respeitam, sendo que a sua utilização, total ou parcial, só
pode ocorrer em sede de revisão orçamental, como contrapartida de aumentos de despesas
orçadas após apreciação e votação, pelo órgão deliberativo competente, da conta de gerência a
que respeitam.
A Direção Geral das Autarquias Locais refere na FAQ n°.5 publicada no Manual de
Apoio à Aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

Subsetor da

Administração Local: “Quanto ao saldo de gerência de operações orçamentais do ano anterior,
o mesmo pode ser utilizado para cálculos dos fündos disponíveis, ao abrigo do previsto na
alínea a) do n°.3 do artigo 5°. do Decreto-Lei n°. 127 2012, de 21 de junho, e tendo em conta a
especificidade no que se refere à sua utilização na administração local, encontrando-se esta
receita disponível para utilização a muito curto prazo, sendo esta utilização distinta da
integração do saldo da gerência no orçamento que ocorre após a aprovação de contas”.
Assim, nos termos do artigo 4°., n°.1

,

alínea c) da Lei n°. 8 2012, de 21 de fevereiro de

2012, na sua atual redação, conjugada com n°.1 do art°.6°. do Decreto-Lei n°. 127 2012, de 21
de junho, na sua atual redação, coloco à consideração da Câmara a autorização do aumento
excecional dos ffindos disponíveis do Município nos termos do artigo 3°. alínea

O do

mesmo

diploma, do valor de 2 milhões de euros do saldo da gerência de 2018 e cuja previsão se
estima superior a 3,5 milhões de euros.
Proponho também tendo em consideração a utilização referida e as competências da
Assembleia Municipal nomeadamente no art.° 25.°, n.° 2, alínea 1), da Lei n.° 75 2013 de
12 de setembro, Anexo 1, que lhe seja solicitada a respetiva autorização.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade

“.

-

~~j.ro~osta.-

AMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

11.8.-PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS FREGUESIAS,
ALÍNEA J), DO N°. 1 DO ART°. 25°. DA LEI N°.7512013:

—

O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:

“É consabido que as autarquias têm um leque muito vasto de atribuições;
As autarquias estão cada vez mais atentas ao cumprimento da Lei e atarefadas em dar
resposta às inúmeras e diárias solicitações face à pluralidade de regimes jurídicos a que a sua
atividade está sujeita;
A tudo isto acresce a insuficiência de meios financeiros que no caso das juntas de
freguesia, é ainda mais acentuado;
A insuficiência de tais meios, necessários para fazer face a despesas inerentes à
prossecução dos objetivos daquelas autarquias ou ao desenvolvimento de tais iniciativas e
ações em áreas da sua competência, em nada beneficia a promoção e salvaguarda dos
interesses próprios das respetivas populações, postas a seu cargo e que devem ser articuladas
com o município;
Nos termos do artigo 2°. do Anexo i à Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro, constituem
atribuições das autarquias locais a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das
respetivas populações;
Cabe à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do artigo
25°., n°. 1, alínea j) do mesmo anexo, “deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro
da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações;
Cabe à Câmara Municipal “apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre matérias
da competência desta” de harmonia com o disposto no artigo 33°., alínea ccc) ainda daquele
anexo.
Assim, proponho que a Câmara delibere no sentido de submeter à Assembleia Municip~1
a presente proposta que tem como objetivo reforçar a capacidade financeiras das J

s d

Freguesia do Concelho de Mortágua no ano de 2019 e que se consubstancj~j~.~intes
termos:
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1°.

Definir a comparticipação financeira global de 123.342,73 € para apoio a despesas

correntes, e a distribuir de acordo com os critérios definidos do Orçamento de Estado (FFF

—

Fundo de Financiamento das Freguesias), e conforme anexo à presente proposta e a transferir
mediante a celebração de Protocolos previstos no Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras previstos no Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios
a Entidades Terceiras

.

2°. Definir uma comparticipação financeira global de 370.028,19 € para apoio a despesas
capital, e a distribuir de acordo com os critérios definidos no Orçamento de Estado (FFF

—

Fundo de Financiamento das Freguesias), e conforme anexo à presente proposta e a transferir
mediante a celebração de Protocolos previstos no Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras.

“

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.-11.9.-ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA O CARGO DE
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE
FINANCEIRA

-

30•

GRAU

-

UNIDADE ORGÂNICA

DESIGNAÇÃO DO JÚRI:

DE GESTÃO

——-——----------

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta.
“Considerando que:
1-Se encontra previsto na Estrutura Orgânica do Município de Mortágua e Regulamento
da organização dos Serviços Municipais, aprovados pela Assembleia Municipal na sessão
ordinária de 2112 2012, e publicados na 2.~ Série do Diário da República, n.° 17, de 24 de
janeiro de 2013, a Unidade Orgânica de Gestão Financeira liderada por dirigente titular de
cargo de direção intermédia de 3°. Grau.
2-A Unidade de Gestão Financeira se encontra a ser assegurada, em regime de
substituição, pelo período de 90 dias, desde 22 de outubro de 2018, nos termos revisto,’no
artigo 27.° da Lei n.° 2 2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.°
22 de dezembro, aplicável à administração local por força do disposto no n.°

o

4~~l
igo 2.° da
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Lei

11.049

2012, de 29 de agosto, por Despacho do Presidente da Câmara n°. 9 2018 2018, de

22 de outubro de 2018.
3.-Deste modo, face ao prazo de 90 dias referente à duração do regime de substituição, por
razões de operacionalização dos serviços e racionalização dos meios toma-se necessário
encetar os procedimentos tendentes ao recrutamento, seleção e provimento do cargo de direção
intermédia de 3.° grau.
----4.-O cargo é provido em regime de comissão de serviço e o respetivo posto de trabalho
encontra-se previsto no Mapa de Pessoal aprovado.
5.-O recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção intermédia de 3.° grau, é
regulado pelo art.° 20.° e seguintes da Lei n.° 2 2004, de 15 de Janeiro, na redação dada pela
Lei n.° 642011, de 22 de dezembro, alterada pelas leis n.° 51 2005, de 30 de agosto, 64A12008, de 31 de dezembro, 3- B 2010, de 28 de abril adaptada à Administração Local pela
Lei n.° 49 2012, de 29 de agosto.
6.-Nos termos do n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 49 2012, de 29 de agosto, a Assembleia
Municipal, na sessão ordinária de 21 de dezembro de 2012, e na sessão ordinária de 28 de
setembro de 2018, deliberou aprovar a definição das competências, da área, dos requisitos do
recrutamento, entre os quais a exigência de licenciatura adequada, e do período de experiência
profissional, bem como da respetiva remuneração, para o cargo de Dirigente Intermédio de 3.°
Grau, ou seja:
Designação: Os titulares de cargos de direção intermédia de 3.° grau designam-se Chefes
de Unidade;
Competências: Os titulares de cargos de direção intermédia de 3.° grau ou inferiores
coadjuvam o titular de cargo de direção intermédia de que dependam hierarquicamente, se
existir, ou coordenam as atividades e gerem os recursos de uma unidade orgânica funcional,
com uma missão concretamente definida para a prossecução da qual s- dem a nstre
indispensável a existência deste nível de direção.
Aos titulares de cargos de direção intermédia de 3.° grau ou in ~i.
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supletivamente, as competências e atribuições cometidas aos titulares de cargos de direção
intermédia de 2.° grau com as necessárias adaptações
Área e requisitos de recrutamento: Trabalhadores detentores de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, dotados de competência técnica e aptidão para o
exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que possuam Licenciatura adequada
às atribuições da unidade orgânica que venham a liderar, com um mínimo 4 anos de
experiência profissional em funções públicas.
Remuneração: 6Y posição remuneratória da carreira geral de técnico superior.
7.- Levando assim em linha de conta quanto à área de recrutamento para o cargo de
direção intermédia de 3°. Grau da Unidade de Gestão Financeira, os candidatos ao
procedimento concursal devem possuir licenciatura (ou habilitação superior) na área da
contabilidade, ou outra considerada adequada pelo júri.
8.-O Estatuto dos Dirigentes salvaguarda que a composição do júri de recrutamento dos
cargos dirigentes é designada por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da
Câmara Municipal, sendo composto por um presidente e dois vogais (n.° 1 art.° 13° da Lei n.°
49/2012, de 29 de agosto), na observância das seguintes regras:
Presidente designado de entre personalidades de reconhecido mérito profissional,
credibilidade e integridade pessoal” (n.° 2, art.° 1 3.°).
Os Vogais são designados de entre personalidades de reconhecidos mérito profissional,
credibilidade

e

integridade pessoal,

cuja

atividade

seja ou

tenha

sido

exercida

preferencialmente na área de recursos humanos ou da administração local autárquica” (n.° 3,
art.° 13.°).
----9- Só após a aprovação da designação dos júri do recrutamento pela Assembleia Municipal
se poderá prosseguir com a publicitação dos avisos relativos aos procedimento concursal em~
questão.
10.-Que estão assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimeni
em causa.
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PROPONHO à Câmara a:
1

.-

Apreciação e eventual aprovação da abertura de procedimento concursal de

recrutamento para o cargo de Dirigente Intermédio de 3°. grau da Unidade de Gestão
Financeira;
2.-Designação do júri para a instrução do referido procedimento concursal, a submeter a
decisão da Assembleia Municipal, com a seguinte proposta de composição:
Presidente do Júri: Eng°. Arnaldo Duarte Araújo Borges Ferreira, Chefe de Divisão de
Planeamento e Administração do Território, da Câmara Municipal de Mortágua.
1°.

Vogal efetivo: Dr. António Manuel Ribeiro, Chefe de Divisão de Administração Geral

doCarregaldoSal.
2°.

Vogal efetivo

D?’. Sara Sofia Correia Mendes, Chefe de Divisão de Administração

Geral, da Câmara Municipal de Goís.
Vogais suplentes: D?. Marilene Regina Pereira, Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira da Câmara Municipal de Mirando do Corvo; Eng°. Albano Tomás da Fonseca
Duarte, Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos. Sendo que o

1.0

vogal efetivo substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.-Mais foi deliberado por unanimidade proceder a remissão da presente proposta à
Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, propondo a aprovação da designação do
júri de recrutamento do referido cargo dirigente, dando-se assim como cumpridos os requisitos
previstos no n.

O

1, do art.° 13.°, da Lei n.° 49 2012, de 29 de agosto.

11.10.-RENOVAÇÃO

DO

CONTRATO

DE ARRENDAMENTO

ESPAÇO

DO

CENTRO DE INTERPRETATIVO DAS INVASõES FRANCESAS:Considerando que contrato de arrendamento do rês do chão prédio urbano descrito na
Conservatória do Registo Predial de Mortágua sob o n.° 3324 e inscrito na resp;

ii..

predial urbana sob o artigo 1523, que teve origem no artigo 970 da Freguesia d.’
atrás melhor identificado, celebrado entre e o Município de Mortágua e os
28
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herdeiros da cabeça de casal da herança de Alexandre Manuel HOOD Gouveia Abreu (Isabel
Maria Monteiro Dantas, Filipe J-Iood Gouveia Dantas Abreu e Fernando Hood Dantas Abreu),
para instalação do Centro Interpretativo “Mortágua na Batalha do Bussaco” (Invasões
Francesas), mediante a contrapartida de uma renda mensal de trezentos e cinquenta euros
(€350,00), termina no final do ano de 2018 e prevê na Cláusula 4°. a sua renovação.
O Senhor Presidente propôs que a Câmara Municipal
a) Aprove a renovação, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, do Contrato de
arrendamento do rês do chão prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de
Mortágua sob o n.° 3324 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 1523, que
teve origem no artigo 970 da Freguesia de Mortágua, atrás melhor identificado, celebrado entre
e o Município de Mortágua e os legítimos e únicos herdeiros da cabeça de casal da herança de
Alexandre Manuel HOOD Gouveia Abreu, ou seja Isabel Maria Monteiro Dantas,

Filipe

Hood Gouveia Dantas Abreu e Fernando Hood Dantas Abreu, no qual se encontra instalado o
Centro Interpretativo “Mortágua na Batalha do Bussaco”;
b) Em consonância autorizar a despesa mensal de trezentos e cinquenta euros (€ 350,00) a
título de pagamento da renda.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
11.11.-ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA BENFEITA

-

DENUNCIA

DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES E ESPAÇOS ENVOLVENTES DA EX-PRAIA FLUVIAL DO VAU:-Pelo Senhor Presidente foi presente a carta da Associação Cultural e Recreativa da
Benfeita, sem data e recebida a 3/12/2018, em que solicita da denuncia do Protocolo de
Colaboração aprovado na Reunião de Câmara de 19/11/2014 e celebrado, em 21/11/2714.
entre o Município e aquela

com coletividade para

cedência de utilização

municipal na zona adjacente ao Parque Verde (Ex-Praia Fluvial do Vau), em Mort’

a e que

tem por fim o desenvolvimento das suas atividades estatutárias, e ao mesmo

namizar,

mpo

t%Ho~
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potenciar e dignificar aquele espaço publico.
----Justificam o pedido considerando que não preveem que, a curto médio prazo, através das
atividades programada por aquela associação, continue a fazer a utilização daquele espaço e
instalações municipais.
Informam também que apesar de no ponto 2 da clausula 5~. do Protocolo se encontrar
estabelecido que a denuncia deve ser comunicada à outra parte, por escrito, com a
antecedência mínima de sessenta (60) dias, porém para que o espaço e instalações não
continuem, por mais tempo, desaproveitados, entendem da sua parte, dever prescindir da
salvaguarda do cumprimento daquele prazo, para que a denuncia se tome efetiva.
A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar a denuncia
do Protocolo, prescindindo do aviso prévio de sessenta dias estabelecido.
11.12.- AUTO DE NOTICIA POR CONTRAORDENAÇÃO N°. 209/18.NPA DA GNR
DESTACAMENTO TERRITORIAL DE SANTA COMBA DÃO

-

-

CONTRÁVENÇÃO

AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS UREANOS:—
Pelo Senhor Presidente foi presente o auto de notícia de contra
209/2018

—

ordenação número

da Guarda Nacional Republicana de Santa Comba Dão, levantado a Manuel

António Martins Flores Ferreira, residente na Rua Central n°. 14, 3450

—

384 Trezoi, por ter

verificado no dia 20 09 2018, aquela Equipa quando se encontrava em patrulha no âmbito do
Serviço da Proteção e Ambiente que tinham sido abandonados em dois locais , num pinhal na
localidade de Barracão

Mortágua, vários resíduos.

No Primeiro local venficou que tinham depositado resíduos (livros, roupa, calçado,
pequeno eletrodomésticos e brinquedos já danificados).
No segundo local verificou também a existência do mesmo tipo de resíduos.
----Feitas as diligências apuraram que os resíduos tinham sido abandonados por Manuel
António Martins Flores Ferreira, residente na Rua Central n°.14, Moura, 3450
que confirmou que os tinha deixado naquele local devido aos contentores de rec
terem pouca capacidade de armazenamento.----

384 Tre
de

~,

o
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----O Senhor Manuel António foi informado que deveria retirar os resíduos daqueles locais e
fazer o seu encaminhamento para locais destinados para recolha dos mesmos. Foi ainda
informado que iria ser elaborado o respetivo auto de noticia, tendo-se prontificado a retirar os
resíduos dos locais onde os mesmos se encontravam depositados.
No entanto aquele ato constituí infração ao disposto no artigo 27°. Do Regulamento
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos, punível pela alínea b) do artigo 44°. do mesmo
diploma legal, e a que corresponde a coima de cento e noventa e três euros e trinta e três
cêntimos (193,33 E) a dois mil e novecentos euros (2.900,00 €) por se tratar de pessoa
singular.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, nos termos do 2 do
artigo 44°. do citado Regulamento, nomear como instrutor do processo a Assistente Técnica
Maria Joana Coragem Albano.
11.13.-HORÁRIO
COMERCIAIS

DE
NO

FUNCIONAMENTO

CONCELHO

NATALICIA:—---------

DE

DOS

MORTÁGUA
—

—------

ESTABELECIMENTOS
DURANTE

A

ÉPOCA

-------------—-----

O Senhor Presidente apresentou à Câmara uma proposta, do seguinte teor:
Considerando que a época Natalícia é propícia à dinamização do comércio tradicional;
----Considerando a habitual dinamização do comércio tradicional durante aquela época festiva
promovida pelo Município em articulação com a ACIBA (Associação Comercial e Industrial
da Bairrada e Aguieira) ao nível do comércio tradicional nesta época do ano
Considerando que a atual legislação em vigor, determina a liberalização dos horários dos
estabelecimentos comerciais;
Proponho que os comerciantes da sede do Concelho durante a época Natalícia, Passagem
de Ano e Reis

se associem a esta iniciativa aproveitando as eventuais oportunidades de

negócio, encerrando diariamente os seus estabelecimentos mais tarde e manten o-o ab tios de
segunda a domingo até às 22,00 horas

.“.

A Câmara, por unanimidade deliberou autorizar na época natalícia~~pØ-m de ano e
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Reis, os estabelecimentos comerciais situados na sede do Concelho, em Mortágua, a funcionar
no horário alargado até às 22,00 horas incluindo sábados e domingos, no período de 15 de
dezembro corrente a 6 de janeiro próximo.
11.14.-PROCESSO N°. 42/16. GDSCD, TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE
VISEU

-

JUÍZO CENTRAL CRIMINAL DE VISEU

-

JUIZ 3:—----

—

——

Pelo Senhor Presidente foi presente a o oficio do Tribunal Judicial da Comarca de Viseu,
Juízo Central Criminal de Viseu, Juiz 3, datado de 3 12 2018, a notificar a Câmara Municipal,
na qualidade de demandante do Processo supra referido, para no prazo de 10 dias ratificar,
querendo as queixas apresentadas.
Sobre o assunto o Assessor Jurídico do Município exarou a informação que a seguir se
transcreve:
“

Informação: No âmbito do processo acima referenciado, o Município de Mortágua

apresentou o pedido de indemnização civil contra o referido arguido Carlos Alberto Pereira
de Carvalho pelo facto de no dia 21 de abril de 2017, em Mortágua, ter desferido várias
pancadas do lado de fora de quatro vidros de duas janelas do apartamento designado fração
B, situado no Bairro

de Habitação Social da Gandarada, no lote 3, r c. com o

comportamento descrito, o requerido provocou a destruição desses quatro vidros, que tiveram
de ser substituidos, ascendendo a 6148,08 o custo da reparação dos caixilhos efornecimento
e aplicação dos vidros. Nessa mesma ocasião dirigiu-se ao bar existente no Estádio Municipal
de Futebol, situado na Rua da Gandarada e Rua D. Sancho 1, em Mortágua e aí desferiu
diversas pancadas com a marreta no vidro da vitrine, que se encontrava virada para o lado
da Rua D. Sancho 1, tendo-o partido e teve de ser substituído ascendendo o custo a 6266,06
o custo do fornecimento e aplicação do vidro.
A referida conduta do requerido causou danos que ascenderam à quantia global de 6
414,15 cuja liquidação foi pedida no âmbito daquele processo.
Tendo o requerido aceite proceder ao pagamento em duas prestações foi ce
transação no processo conforme ata da audiência de julgamento

,:

ado ma
-

exa como
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documento 1.
Em cumprimento daquele acordo, procedeu, em observância dos prazos acordados, ao
pagamento da primeira prestação em 09 10 2018 (documento 2) e da segunda em 09]] 2018
(documento 3), encontrando-se indemnizados os danos descritos no pedido formulado
Em anexo: Ata da audiência de discussão e julgamento e duas guias de recebimento.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade ratificar a queixa
apresentada, no âmbito do processo n°.42 1 6.4DGSCD, do Tribunal Judicial da Comarca de
Viseu, Juízo Central Criminal de Viseu

Juiz 3, pelo funcionário e Chefe de Divisão de

Conservação do Território e Serviços Urbanos, Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, a
folhas 63 e 64 dos autos, em representação da Câmara Municipal de Mortágua, relativamente
aos danos causados na Habitação Social do Bairro da Gandarada, situado na Rua da
Gandarada, lote 3, r c, fração B e nas instalações do Mortágua Futebol Clube

Estádio

Municipal de Futebol, situado na rua da Gandarada e Rua D. Sancho 1, ambos situados na Vila
deMortágua.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, de acordo com o
exposto no número 4 do artigo 34°. do Decreto-Lei 42015 de 7 de janeiro, conjugado com o
número 3 do artigo 57°. da Lei 75 2013, de 12 de setembro.
12.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:-—

———--

12.1.-PROCESSO N°. 5/2018/6 DE ALTERAÇÃO DE CAMINHO, EM POMARES,
FREGUESIA DE ESPINHO:

—

----—-—

—

—

—

Foi presente o processo n°.05.201 8.06 em nome de Morjuvenil, Lda., com sede na Rua Dr.
João Lopes de Morais, no. 30, Mortágua em que requere que lhe seja concedida autorização
para alteração dos caminhos que atravessam o seu terreno sito em Pomares, Freguesia de
Espinho, pelo facto de pretender construir um novo aviário.
Sobre o processo foi exarado o Despacho do Senhor Vereador com competência dei ga.
-

e que a seguir se transcreve:
A Requerente pretende a alteração de um caminho para efeitos de con~~~jj novo

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

aviário

.

Atento ao teor do Parecer Técnico, datado de 29 11 2018 o

hefe de DPAT conclui que

estão reunidas as condições para deferimento da pretensão de alteração de caminhos florestais
devendo ser garantidas as seguintes premissas técnicas:
Execução de novos caminhos alternativos, de características técnicas similares existentes;
-

Pavimentação de caminho alternativo em 346 m2 (mesma área do arruamento existente a

absorver pela intervenção de nova construção de aviário).
A requerente apresente calendarização para realização das intervenções pretendidas e o
respetivo prazo.
Assim deverá o processo ser remetido à Câmara Municipal para deliberar sobre o possível
deferimento da pretensão da Requerente.
Em caso de decisão desfavorável devera ser a Requerente notificada do teor da deliberação
sendo-lhe concedido o prazo de 10 dias para o exercício da Audiência Prévia”.
----A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade deferir a pretensão,
em conformidade com o Parecer Técnico do Chefe da DPAT.
12.2.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

-

REQUERIMENTO N°. 33707/20 18,

REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2017/173, CONSTRUÇÃO NOVA

-

OFICINA

DE REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, (ALÍNEA b) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS):—--No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 19/09/2018 pelo Senhor
Presidente foi novamente presente o requerimento registado sob o número 3707/2018, de José
Luis Rodrigues Brás, com o número de identificação fiscal 227604822, residente na Rua Santa
Catarina, Freixo União de Freguesia de Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça, a
requerer, no âmbito da alínea b), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção de pagamento da taxa no valor de uz

os

euros e vinte cêntimos (203,20 €), referente

n me

ao licenciamento do Proc

01/2017 173, Construção Nova de reparação automóvel, na Rua Santa Cata

a,

°.

três

, reixo

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

União de Freguesia de Mortágua, Vale de Remigio Cortegaça e Almaça União de Freguesias
de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça

acompanhado do Parecer do Assessor

Jurídico do Município, datado de 16 10 2018, e que se transcreve na integra, para todos os
efeitos legais:
Assunto: Requerimento apresentado por José Luís Rodrigues Brás, solicitando a
isenção do pagamento das taxas devidas pela realização de obras de construção de uma
oficina de manutenção e reparação de veículos automóveis.
Parecer: José Luis Rodrigues Brás, apresentou um pedido para a realização de obras de
construção de uma oficina de manutenção e reparação de veículos automóveis, em Freixo,
União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, tendo sido
aprovado o projeto apresentado, a que foi atribuído o número 01 1027 173. O requerente foi,
então, notificado para, no prazo máximo de um ano, requerer a emissão do respetivo alvará
de licença, sob pena de caducidade da aprovação. Foram calculadas as taxas devidas pela
operação urbanística, e comunicadas ao requerente.
Em 11 0772018, veio formular pedido de isenção de pagamento das taxas, ao abrigo do
disposto no artigo 29’: n’: 1 alínea b) do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação
e Taxas (RMUET), apresentando como fundamento, nos termos do n’:3 daquela norma, a
criação de mais de cinco postos de trabalho. Não anexou qualquer meio de prova referente à
criação de cinco postos de trabalho, em consequência das obras a efetuar.
Dispõe o artigo 29’: N’: 1 alínea b) do RMUET, que “estão isentas do pagamento das
taxas previstas no presente Regulamento, as pessoas ou entidades seguintes:... b) As empresas
que criem no mínimo 5 postos de trabalho

“.

Ora dos elementos trazidos pelo requerente para o pedido, não demonstra a criação de,
pelo menos, 5 postos de trabalho, pelo que não reúne os pressupostos necessários para lhe ser
atribuída a isenção requerida, por não cumprir todos os requisitos de que a norma
depender aquele beneficio.
Posteriormente, o requerente veio demonstrar a sua qualidade de empresário
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individual e procedeu ao pagamento das taxas devidas, cuja isenção, anteriormente, solicitou.
As taxas em causa estão previstas na seção VI do capítulo Ido Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais. Dispõe o artigo 22”: daquele diploma que o pagamento
voluntário da taxa, extingue o respetivo procedimento. De igual forma dispõe o artigo ii”: da
Lein”: 53-E 2006.
Assim sendo, o pagamento voluntário da taxa originou, automaticamente, a extinção do
procedimento e, tal facto impedirá a apreciação do pedido de isenção do pagamento de uma
taxa que já foi cobrada, sendo certo que, dos elementos apresentado pelo requerente,
constata-se que não possui os requisitos necessários para beneficiar da isenção, uma vez que
não demonstrou a criação de, pelo menos, 5 postos de trabalho e também, por esse facto, o
pedido deveria ser indeferido.

“-

----A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a intenção
de indeferir o processo considerando o parecer do assessor jurídico.
Mais deliberou por unanimidade notificar o requerente do teor da presente deliberação,
para, querendo, se pronunciar, em se de audiência prévia, por escrito, no prazo de dez (10) dias
úteis nos termos do CPA.
12.3.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE

AO

PROCESSO

N°.

-

REQUERIMENTO N°.112018/3925,

01/2017/223

.

ALTERAÇÃO

-

POSTO

ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DA BORPERGÁS, LDa. (ALÍNEA b) DO
NÚMERO

1

DO

ARTIGO

29°.

DO

URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS):

REGULAMENTO

MUNICIPAL

DA

—

No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 03 10 2018 da intenção
de indeferir o requerimento registado sob o número 01 2018 3925, da Borpergás

Comércio e

Distribuição de Gás, L&. , com o número de identificação fiscal 506718417, com sede na Rua
do Povo, n°.22, Chão Miúdo, Freguesia do Sobral, a requerer, no âmbito da ai
número 1, do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e
isenção de pagamento da taxa no valor duzentos e quinze euros e seis

as,

~i.4 1 ,16 €),

~tttH0~
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referente

ao licenciamento do Processo número 01 2017 223, Alterações

Posto de

Abastecimento Combustível, sito na Rua da Escola Vila Nova Sobral, pelo Senhor Presidente
foi novamente presente o processo com a informação da gestora do processo datada de
13/11/218 e que a seguir se transcreve:
Informação que terminou em 07 11 2018 o prazo de 10 dias, para o requerente se
pronunciar, no âmbito de audiência prévia (art°:s 121°: e 122°: do CPA) sobre o projeto de
decisão aprovado em Reunião de Câmara de 03 10 2018 ~77 s 162 e 163), do qual foi
not(ficado pelo n oficio DAF AG

2519 de 16 10 2018 «is. 164), sem que até à presente data

tenha vindo pronunciar-se ou juntar elementos ao processo.

“-

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade converter em
decisão final o indeferimento do requerimento da Borpergás

Comércio e Distribuição de

Gás, Lda. , com o número de identificação fiscal 506718417, com sede na Rua do Povo, n°.22,
Chão Miúdo, Freguesia do Sobral, para isenção de pagamento da taxa no valor duzentos e
quinze euros e seis cêntimos (215,06 €), referente ao licenciamento do Processo número
01/2017/223, Alterações

Posto de Abastecimento Combustível, sito na Rua da Escola, Vila

Nova, Sobral, nos termos e com os fundamentos de facto e de direito indicados na reunião de
Câmara de 03 10 2018, devendo proceder-se à respetiva notificação ao requerente da presente
deliberação.
12.4.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2018/109

-

-

REQUERIMENTO

.

N°.6415/2018,

AMPLIAÇÃO DE CUNICULTURA

(ALÍNEA b) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO MUNICIPAL
DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS):-------------------O Senhor Presidente ausentou-se da reunião durante a apreciação e votação deste ponto,
uma vez que conforme despacho apresentado na Reunião de Câmara de 07 02 2018 verifica-se
a existência de impedimento da sua intervenção nos processos relacionados com empresa em
apreço, em consonância com as disposições legais pelo que nos termos e para
cumprimento do n°. 1 do artigo

710.

eitos d

do CPA, devendo a Câmara decidir este incid te à
-

37

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

don°.5doartigo70°.doCPA.
Assim, Câmara declarou o impedimento do Senhor Presidente na tomada de decisão deste
assunto.
De seguida pelo Senhor Vice- Presidente foi presente requerimento registado sob o número
6415/2018, da Cortagri- Cortegaça Agrícola, Lda.

com o número de identificação fiscal

503846368, com sede na Rua Principal, n°. 23, em Cortegaça, União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça, em que vem requerer, no âmbito da alínea
b), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e
Taxas, a isenção de pagamento da taxa no valor cinco mil seiscentos e cinquenta e oito euros
e cinquenta e um cêntimos (5.658,51 €), referente ao licenciamento do Processo número
01/2018/109, Ampliação de Cunicultura, sita no lugar de Vale da Gontinha, Vale de Açores,
União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça.
A gestora do processo emitiu em 15 11 2018 a informação que a seguir se transcreve:
“A requerente veio solicitar a isenção do pagamento das taxas de licenciamento, na
importância de 5.658,51 € referentes à emissão de Alvará de Licença de obras, relativamente
ao que informo o seguinte:
a) A requerente veio em 08 11 2018, solicitar a isenção do pagamento das taxas ao abrigo
da ai) do n°. 1 do art°. 29°. do Regu. Mun. de Urban. Edif., juntando para o efeito os doc. Fls.
310 a 311, relativamente aos quais se informa o seguinte:
.

Determina a referida ai b) que a Empresa que solicite a isenção deve criar 5 postos de

trabalho.
b) Chama-se a atenção superior que:
A requerente veio em 14 11 2018 (depois do presente pedido de isenção

data acima

referida), requerer a emissão do alvará da licença de obras tendo procedido ao pagamento das
respetivas taxas de licenciamento

-

cuja isenção é aqui solicitada, pelo que chamo a atenção

para:
.

Não obstante este pedido de isenção ser regulado pelo art°. 29°. do R
38
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Municipal de Urban. Edf,

,

as taxas aplicadas ao Licenciamento, estão previstas na Tabela

anexa ao Reg. Liq. Cob Taxas e Outras Rec Municipais, constando deste regulamento nos seu
art°. 22°. que “As taxas extinguem-se através do seu pagamento ou de outras formas de
extinção nos termos da Lei Geral Tributária”

Junto parecer jurídico referente a esta questão,

embora emitido no âmbito de outro Proc°. para melhor análise superior;
c) Junto à presente informação:
FIs de liquidação de taxas (fl.s 2304)”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade remeter o processo
os assessor jurídico para emissão de parecer.
12.5.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2018/101

-

REQUERIMENTO N°.01/201816303,

-

ABRANGIDO PELO PROGRAMA

DE APOIO A RECONSTRUÇÃO DE APOIO A HABITAÇÃO PERMANENTE
(DEC.LEI N°. 142/2017, DE 14/11 E PORTARIA 366/2017, DE 7/12).—--------------Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o n°. 01 2018 6303, de
Joaquim Inácio Duarte, residente na Rua das Figueiras, n°. 4, Riomilheiro, Sobral, a requerer,
a isenção do pagamento de taxas de licenciamento no valor de duzentos e setenta e três euros
e sessenta e nove cêntimos (273,69 €), do processo n.° 01 2018 101, pelo motivo de se
encontrar abrangido pelo Programa de Apoio a Reconstrução Habitação Permanente (Dec. Lei
n°. 142 2017, de 14 de novembro Portaria n°.366 217, de 7 de dezembro), juntando o respetivo
formulário de candidatura.
A Gestora do processo emitiu, em 14 11 2018, a seguinte informação:
“

O requerente veio solicitar a isenção do pagamento das taxas de licenciamento referentes

à construção de anexo
—

no mesmo local existiu anexo destruído pelo incêndio de 15 10 2017

v. fis. 15 do Proc°. de Obras, anexo as seguintes fotocópias:
Fis. De Liquidação de taxas (fl.s 83);
Despacho de licenciamento (fl.s 86);
Oficio a comunicar o licenciamento (fl.s 87).”
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade remeter o assunto ao
Vereador com competência delegada para diligenciar no sentido de verificar se o anexo é
contígua à habitação e faz parte da mesma.
12.6.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE AO

-

REQUERIMENTO N°. 01/2018/6295,

PROCESSO N°. 01/2018/137

-

CONSTRUÇÃO NOVA

-

HABITAÇÃO/ANEXOS/MUROS DE VEDAÇÃO (ALÍNEA e) DO NÚMERO 1 DO
ARTIGO

29°.

DO

REGULAMENTO

EDIFICAÇÃO E TAXAS):

MUNICIPAL

—--—

DA

URBANIZAÇÃO,

—-----------------

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o n°. 01 2018 6295, em
nome de Ricardo Nunes Simões, residente em Rua Principal, n°. 10, Cerdeira, Trezoi, em que
requere nos termos da alínea e) do n.° 3 do artigo 29°. do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção do pagamento de taxas de licenciamento no valor
mil cento e quinze euros e dois cêntimos (1.115,02 €) e de TMU no valor de trezentos e vinte e
três euros e nove cêntimos (323,09 E), referente ao processo n.° 01 2018 137
Nova

-

Construção

Habitação Anexos Muro de Vedação, sita na Travessa da Cerâmica, Lote 22 23,

União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça.
Conforme o previsto na alínea e) do número 1 do artigo 29°. do Regulamento Municipal
de Urbanização, Edificação e Taxas, a Câmara Municipal pode conceder a isenção de
pagamento de taxas “Os jovens casais cuja soma de idades não exceda os 70 anos, os
individualmente, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e em ambos os casos, se
destinem a habitação própria e permanente”.
A informação dos serviços constante no processo considera que a petição reúne
condições para ser apreciada em reunião de Câmara.
Porém, de acordo com a Lei n.° 73 2013, de 3 de setembro, a competência para a
concessão de tais isenções ou reduções é da Assembleia Municipal, quando propostas pela
Câmara Municipal, conforme o preceituado no n.° 2 do artigo 16°. daquele diploma.
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A Câmara deliberou, por unanimidade propor à Assembleia Municipal a concessão a
Ricardo Nunes Simões, residente em Rua Principal, n°. 10, Cerdeira Trezoi, da isenção de
pagamento da taxa de licenciamento no valor de mil centos e quinze euros e dois cêntimos
(1.115,02 E) e de TMU no valor de trezentos e vinte e três euros e nove cêntimos (323,09 €),
referente ao processo n.° 01 2018 137

-

Construção Nova

Habitação Anexos/Muro de

Vedação, sita na Travessa da Cerâmica, Lote 22 23, União de Freguesias de Mortágua, Vale de
Remígio, Cortegaça e Almaça.
12.7.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE AO

PROCESSO N°.

-

REQUERIMENTO N°. 01/2018/6395,

01/2018/90

-

CONSTRUÇÃO NOVA

-

HABITAÇÃO/ANEXOS (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 6395, em
nome de Paulo César Fernandes de Oliveira e Outra, residente na Rua Nossa Senhor das
Preces, 3, Galhardo, Cercosa, em que requere nos termos da alínea e) do n.° 3 do art.° 29°. do
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção do pagamento de taxas
de licenciamento no valor de mil cento e trinta e dois euros e quarenta e um cêntimos
(1.132,41 E) e de TMU no valor de quatrocentos e sessenta e sete euros e dois cêntimos
(467,02 E), referente ao processo n.° 01 2018 90

-

Construção Nova

Habitação Anexo, sita

na Rua de 5. João, Galhardo, Cercosa.
Conforme o previsto na alínea e) do número 1 do artigo 29°. do Regulamento Municipal
de Urbanização, Edificação e Taxas, a Câmara Municipal pode conceder a isenção de
pagamento de taxas “Os jovens casais cuja soma de idades não exceda os 70 anos, os
individualmente, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e em ambos os casos, se
destinem a habitação própria e permanente”.
A informação dos serviços constante no processo considera que a petição reúne condições
para ser apreciada em reunião de Câmara.

-

Porém, de acordo com a Lei n.° 73 2013, de 3 de setembro, a compeÇ~~’
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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
Paulo César Fernandes de Oliveira e Outra, residente na Rua Nossa Senhor das Preces, 3,
Galhardo, Cercosa, da isenção do pagamento de taxas de licenciamento no valor de mil cento e
trinta e dois euros e quarenta e um cêntimos (1.132,41 €) e de TMU no valor de quatrocentos e
sessenta e dois euros e dois cêntimos (467,02 €), referente ao processo n.° 01 2018 90
Construção Nova

-

Habitação Anexo, sita na Rua de 5. João, Galhardo, Cercosa.

12.8.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE AO

-

REQUERIMENTO N°. 01/2018/6484,

PROCESSO N°. 01/2018/113

-

CONSTRUÇÃO NOVA

-

HABITAÇÃO/ANEXOS (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 6484, em
nome de Diogo Nunes Abreu Correia, residente na Av. Infante D. Henrique, n°. 63, 1°. Esq.,
em Vale de Açores, Mortágua, em que requere nos termos da alínea e) do n.° 3 do art.° 29°. do
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção do pagamento de taxas
de licenciamento no valor de novecentos e quarenta e quatro euros e dezassete cêntimos
(944,17 €) e de TMU no valor de trezentos e setenta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos
(375,42 €), referente ao processo n.° 01 2018 113- Construção Nova

Habitação sita na Rua

António Mauricio Marques, Vale de Açores, União de Freguesias de Mortágua, Vale de
Remígio, Cortegaça e Almaça.
Confonne 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 re’’
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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

11.0

2 do artigo 16°. daquele diploma.

A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a concessão a
Diogo Nunes Abreu Correia, residente na Av. Infante D. Henrique, n°. 63,

10.

Esq., em Vale

de Açores, Mortágua, da isenção do pagamento de taxas de licenciamento no valor novecentos
e quarenta e quatro euros e dezassete cêntimos (944,17 €) e de TMU no valor de trezentos e
setenta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos (375,42 €), referente ao processo n.°
01/2018 113- Construção Nova

Habitação sita na Rua António Maurício Marques, Vale de

Açores, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça.
12.9.-CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AMPLIAÇÃO DO NÚMERO
DE COMPARTES DE PRÉDIOS RÚSTICOS:----------------12.9.1.- Processo n°.1O/2018/32:-----

—

—-----------------------------

—------

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10.2018.32, em nome de Paulo Jorge da
Silva Mira, em que requere na qualidade de proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da
União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça, com o artigo 5331
no local denominado “Vale da Lebre”, com a área de 0,083 há, 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 do mesmo para efeitos
de registo de escritura de doação a favor de Paulo Jorge da Silva Mira
Lúcia Maria Batista Oliveira

-

metade (1 2) e de

metade (1 2).

A Câmara, depois de apreciado o assunto e as infonnações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão de constituição de
compropriedade ou ampliação de compartes.
12.9.2.-Processo n°.1O/2018/33:----—-—

—--—-----------—-—

%ttHo~

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10.2018.33, em nome de Paulo Jorge da
Silva Mira, em que requere na qualidade de proprietário do prédio rústico inscrito na matriz
da União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, com o artigo
16909, no local denominado “Vale da Lebre”, com a área de 0,337 ha, a emissão do parecer
nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64 2003, de vinte e três de agosto, para
constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos
de registo de escritura de doação a favor de Paulo Jorge da Silva Mira
Lúcia Maria Batista Oliveira

metade (1 2) e de

metade (1 2).

A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão de constituição de
compropriedade ou ampliação de compartes.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encenada a reunião
pelas dezanove horas

.

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
~Q.z )s,o...

~ c~,o~a._ ~-~-a~

pelo Senhor Presidente.

a

Secretário do Órgão e

