CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 24/20 18
-—-ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM VINTE E UM DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO:---—

—-

Aos vinte e um dias do mês de novembro 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- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

—

-

O Senhor Presidente informou que com o objetivo de comemorar o São Martinho e
proporcionar uma tarde bem animada e de convívio, a Câmara Municipal de Mortágua
proporcionou, no passado domingo, dia 18, uma tarde dançante e merenda às pessoas com 65
anos ou mais anos. “São Martinho, Toca a Mexe?’, assim se denominou esta atividade de
índole sócio-recreativa, que teve lugar no refeitório dos Estaleiros Municipais. Cerca de duas
centenas de pessoas aderiram ao convite, cujo programa incluiu Baile, Merenda tradicional e
Magusto. A atividade inseriu-se no Programa Municipal “Viver Mais. Viver Feliz”, que visa
proporcionar momentos de animação, lazer e socialização à população idosa.
---—A Câmara tomou conhecimento.
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Il-PERIODO DA ORDEM DO DIA:--

—

—----

1.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 12/11/2018:Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 12/11/2018, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:

—

—

—

—--

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

—

—--------

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
n.°.220, referente ao dia 20/11/2018, que depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.1.-EXPEDIENTE:

—------—

—----

—-------—-—

—

4.1.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:—-—---Foi presente o oficio referência 706/2018, de 5/11/2018 da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, a informar que a partir de 5/11/2018, e até final do corrente ano,
encontram-se abertas as candidaturas para a Medida Ambiental “Fundo Recomeçar”, a qual se
destina a apoiar financeiramente iniciativas que visem a recuperação do ambiente,
ordenamento florestal e a diminuição do risco de incêndio nas zonas afetadas pelos incêndios
de 15 a 16 de outubro de 2417.
Esta medida tem como destinatários todas as entidades públicas ou privadas,
nomeadamente autarquias locais, associações públicas e privadas e empresas com sede nos
territórios afetados.
A Câmara tomou conhecimento.
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4.2.-INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA:
----Foi presente o e:rnail de 10/10/2018 do Instituto Nacional de Estatística através do qual
remete um conjunto de informação estatística sobre o Município de Mortágua.
A Câmara tomou conhecimento.
4.3.-GRUPO PARLAMENTAR” OS VERDES”:
Foi presente o e:mail datado de 13/11/2018, dos deputados do Grupo Parlamentar da
Assembleia da República “Os Verdes”, através da qual informa que apresentaram na
Assembleia da República um Projeto de Resolução que recomenda ao Governo que considere
a abolição das portagens A24

—

Auto Estrada do Interior.

A Câmara tornou conhecimento.
4.4.-TURISMO DE PORTUGAL, I.P.:
Foi presente o e:mail datada de 9/11/2018, do Turismo de Portugal, I.P., em que informa
que a Lei n° 62/2018, de 22 de agosto, que entrou em vigor no dia 21 de outubro de 2018,
alterou o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local previsto no
Decreto-Lei n° 128/20 14, de 29 de agosto.
Estabelece o artigo 15°- A, n°. 1 deste regime que, com o objetivo de preservar a realidade
social dos bairros e lugares, a câmara municipal territorialmente competente pode aprovar
áreas de contenção, por freguesia, no todo ou em parte, para instalação de novo
estabelecimento de alojamento local, podendo impor limites relativos ao número de
estabelecimentos de alojamento local nesse território, que podem ter em conta limites
percentuais em proporção dos imóveis disponíveis para habitação.
Estabelece ainda o artigo 15.°- A, n°. 2 do referido diploma que as áreas de contenção
identificadas por cada município são comunicadas ao Turismo de Portugal I.P., que introduz
referência à limitação de novos registos nestas áreas no Balcão Único Eletrónico.
Assim, anexa a orientação técnica n° 5 que visa uniformizar a forma como
comunicam aquelas áreas de contenção ao Turismo de Portugal, I.P.
A Câmara tomou conhecimento.
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4.5.-INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, IP:—

—

Foi presente o oficio referência 95588, de 19/10/2018, do Instituto de Segurança Social, IP
—

Centro Distrital de Viseu, em que informa que a representante daquela Entidade, no

Concelho de Mortágua, é a Dr~. Graça Matos, em substituição da D?. Dora Martins.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:---—-—
5.1.-ENSINO:

—

—-----------—

—

—-----

—-----

—

—

—

5.1.1.-Atividades dc Enriquecimento Curricular 2018/2019
da Candidatura:

—

—

Aprovação da Planificação

—----—--

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 5 8293 2018, de 07 11 2018 da
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Direção de Serviços da Região Centro, em

que comunica que a planificação para implementação das Atividades de Enriquecimento
Curricular no 1°. Ciclo do Ensino Básico e que fazia parte da candidatura apresentada por este
Município foi aprovada pela Comissão Coordenadora das AEC, nos termos da alínea a), n°. 4,
do artigo 19°. da Portaria n°. 644-A12015, de 24 de agosto, em reunião realizada a 26 de
outubro de2018.
A Câmara tomou conhecimento.
5.1.2.-Parceria ao Programa Eco-Escolas:—

—

—

—-

O Senhor Presidente deu conhecimento que Município aderiu em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Mortágua ao Programa Eco-Escolas no ano letivo de 2018 2019,
junto da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) permitindo assim que o Agrupamento
de Escolas apresente candidatura de projeto de Educação Ambiental para que seja reconhecido
com a Bandeira Verde Eco-Escolas.
O Senhor Presidente informou que a inscrição no Programa Eco-Escolas importa uma
despesa de setenta euros (70,00 €) para o Município.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade ratificar

.

aprovar o pagamento da despesa de setenta euros (70,00 €) com as inscriç4
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5.2.-JUVENTUDE:------------------------—-----5.2.1.-Apoio Natalidade e Famílias

—--—

—-

Ratificação dos processo n°. 30 2018:—

-

O Senhor Presidente foram presentes, para conhecimento e ratificação, o processo de
candidatura n°. 302018 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no
Concelho de Mortágua que entrou nos serviços e que deferiu nos termos do n°. 1 do artigo 6°.
do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no Concelho de Mortágua.
----A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
5.2.2.-Plano Inovador Combate ao Insucesso Escolar e Promoção do Sucesso Educativo:5.2.2.1.-Proposta do Plano de Ação para o ano letivo de 2018/2019
Agarra a Vida”:

——

—

—

Projeto “Da Escola,

—--

—------

Pelo Senhor Presidente foi presente o Plano de Ação para o ano letivo de 2018 2019 do
Projeto “Da Escola, Agarra a Vida”, direcionado aos alunos das escolas EB 2,3 e Secundária
de Mortágua e 1°. Ciclo, e que tem um Orçamento previsional de cinquenta e cinco mil e
quarenta e cinco euros

(55.045,

00

€).

----A Câmara, depois de apreciado a assunto, deliberou por unanimidade aprovar o Plano de
Ação.
6.-CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:-------------6.1.-APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Investimentos:-

-

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas/

—----—--------

6.1.1.-Velo Clube de Centro/Mortágua

—

—____

———

—

Apoio Época de 2019:--——--

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta do Velo Clube do Centro, datado de 2 10 2018
e através da qual informa que após ter conseguido a tão deseja subida de escalão que lhes
permitiu participar e lançar a sua jovem equipa em provas de grande prestigio, tais como Volta
ao Algarve e Volta a Portugal, onde alcançou resultados de relevo e onde o retomo mediático
foi notório e em muito superior aos valores investidos, principalmente nos diretos da RTP 1
durante a volta a Portugal.
Pretende assim dar continuidade do projeto na divisão principal do ciclis.•
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aumentar as suas responsabilidade e projeção, formando uma equipa ainda mais competitiva,
sabendo que os seus jovens corredores merecem mais e melhores condições.
Como consequência o orçamento irá aumentar tendo em conta os avultados investimentos
realizados e a realizar pelo clube tais como: Inscrição na UCI; leasing da autocaravana
adquirida em 2018; finalização do camião oficina; renovação da frota automóvel (3 carros de
apoio); renovação das bicicletas para modelos de alta gama; e para oferecer aos seus ciclistas,
treinadores, mecânicos, massagistas e staff em geral as melhores condições.
Nesse sentido solicitam um reforço do subsídio atribuído em 2018, para poder ter
resultados e visibilidade mediática desejados e pretendidos.
Solicita, assim um apoio no valor de cem mil euros (100.000,00 €~ dos quais quinze mil
euros (15.000,00 €) a serem atribuidos em 2018, para poder dar resposta aos encargos
financeiros, referentes a Taxas de Filiação e Inscrição, aos quais estão sujeitos pela Federação
Portuguesa de Ciclismo e União Ciclista Internacional.
A Equipa será conhecida, denominada e inscrita como Continental UCI: Miranda
Mortágua.
Mortágua será mencionado nos equipamentos oficiais de treino e competição, na frota
automóvel nas laterais em destaque, redes sociais, website, comunicados de imprensa e
apresentação oficial aos média, sócios e simpatizantes.
Foi também presente o relatório e contas referentes ao exercício de 2017.
O Senhor Presidente, no prosseguimento da política definida pela Autarquia para o apoio
ao desenvolvimento desportivo, e tendo em consideração o papel relevante desempenhado por
esta Associação Local de manifesto interesse público, e que pedido se enquadra na alínea e),
do número 1, do artigo 3°. do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, propôs a atribuição no corrente ano do subsídio no valor de dez mil euros
(10.000,00 €~ nos termos do Protocolo a

celebrar, e

a transferir após a assinatura do
%4

Protocolo.

-

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade at bíír o ubsídio
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no montante de dez mil euros (10.000,00€), a transferir após assinatura de Protocolo

.

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

Instituições sem fins

lucrativos, e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura
Desporto e Tempos Livres, no projeto 2018 5040

Atividades Culturais Desportiva.

6.1.2.-União Cultural Recreativa Desportiva de Vila Cosendo
Salão e 200. Concurso de Pesca Desportiva:---—

—

—

Apoio Torneio Futebol de

~--—------

—----

Pelo Senhor Presidente foram presentes duas cartas datadas respetivamente de 25 06 2018
e 22 07 2018 da União Cultural, Recreativa e Desportiva de Vila Gosendo, a solicitar apoio
financeiro para o seu 210. Concurso de Pesca Desportivo e Torneio de Futebol, tendo ocorrido
respetivamente a 22 07 2018 e durante o mês de julho.
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 atribuir o subsídio
no montante de trezentos euros (300,00 €) para apoio à realização das duas atividades.
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 2°..6.1.3.-Associação Cultural e Recreativa de Monte de Lobos
Silvestre:

—----—-

—

—-------

—

—

Apoio IX Passeio BTT de S.
___

—---Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 6 11 2018, da Associação Cultural e
Recreativa de Monte de Lobos a solicitar o apoio financeiro da autarquia para fazer face às
despesas inerentes à organização do seu tradicional Passeio de BTT de 5. Silves e a r alizar
no dia 9 de dezembro próximo.
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, e considerando a natureza do evento, deliberou
por unanimidade atribuir o subsídio no valor de cento e cinquenta euros (150,00€).
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, devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo

compromisso.
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 2°.
6.1.4.-Teatro Club de Mortágua

—

IMI do Centro Cultural de Mortágua

—

Y prestação

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 07/11/2018, do Teatro Club de
Mortágua solicitando a atribuição de um subsídio no valor de seiscentos e cinquenta e seis
euros e noventa e nove cêntimos (656,99 €), referente ao pagamento da 3”. prestação do valor
do IMI de 2018, conforme documento que anexa, do seu edificio denominado Centro de
Animação Cultural, na Rua Padre Moderno, considerando que utilização e gestão do mesmo
foi objeto de contrato de comodato com o Município pelo período de vinte e cinco anos
a que acresce que aquela Associação não possuí quaisquer receitas.
Considerando a natureza do pedido o subsídio não está obrigado às formalidades do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem 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 atribuir ~ub1fb
de seiscentos e cinquenta e seis euros e noventa e nove cêntimos (656,99 €).
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6.1.5.-Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo de Mortazel
beneficiação edifício sede:

—

—

Apoio obras de

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido, datado de 13 11 2018, remetido
pelo Centro Social Recreativo e Desportivo de Mortazel para apoio financeiro para a
realização de obras de beneficiação e melhoramentos no seu edificio sede, nomeadamente
substituição do telhado do palco e intervenção na cozinha (espaço para o gás e instalação do
mesmo bancada de lava louça) cujo orçamento ascende ao montante de cinco mil e setecentos
euros (5.700,00 €), entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de
estudo por parte do Executivo Municipal.
Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros
socialmente relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de
vida da população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do artigo 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de três mil e quinhentos euros
(3.500,00 E) para apoio à realização de obras referidas, mediante a celebração de Protocolo
conforme dispõe o n°. 1 do artigo 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 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 proposta
do Senhor Presidente.
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6.1.6.-Grupo Desportivo e Cultural de Vila Pouca
edificio sede:—--------

—

—

—-

Apoio obras de melhoramentos
——

—------

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido, sem data e recebido a 10 01 2018,
remetido pelo Grupo Desportivo e Cultural de Vila Pouca para apoio financeiro à realização
de obras de melhoramentos no espaço exterior edificio sede, designadamente construção de
um forno de lenha e respetiva cobertura, o qual irá proporcionar um maior convívio à
população e permitirá manter vivas as tradições da terra, entende-se que, à semelhança dos
anos anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros
socialmente relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de
vida da população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do artigo 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de dois mil euros (2.000,00 €)
para apoio à realização de obras referidas, mediante a celebração de Protocolo conforme
dispõe o n°. 1 do artigo 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem ffindos 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 proposta
do Senhor Presidente.
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6.1.7.-Associação Cultural, Desportiva e Cultural Gandarense
edificio sede:

—

—-——---

—

—

—

—-—

Apoio obras acessos ao
—-—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido, datado de 09 02 2018, remetido
pela Associação Cultural, Desportiva e Cultural Gandarense para apoio financeiro á realização
de obras de acabamento do acesso e entrada principal do seu edificio sede, que ascendem ao
montante de cinco mil duzentos e quarenta euros (5.240,00 €), entende-se que, à semelhança
dos anos anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros
socialmente relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de
vida da população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do artigo 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de cinco mil euros (5.000,00 €)
para apoio à realização de obras atrás referidas, mediante a celebração de Protocolo conforme
dispõe o n°. 1 do artigo 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 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 do Senhor
Presidente.
6.1.8.-Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Sula
beneficiação edificio sede:---—

—-----—-

—--—----

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:

—

Apoio obras de
-----------

___-

--
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“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido, datado de 2018, remetido pela
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Sula para apoio financeiro a obras de
ampliação e beneficiação do seu edificio sede, nomeadamente de eletricidade e canalizações, e
aquisição de um terreno, de acordo com os

documentos

que anexam

ascenderam ao

montante três mil seiscentos e setenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos (3.676,56 €),
entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do
Executivo Municipal.
Considerando que esta associação tem pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros
socialmente relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de
vida da população.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do artigo 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de três mil seiscentos e setenta
e seis euros e cinquenta e seis cêntimos (3.676,56 €) para apoio à realização de obras referidas
e aquisição do terreno, mediante a celebração de Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do artigo
4.° do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras”.
Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 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 do Senhor
Presidente.
6.1.9.-Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores
investimentos:--------—

—

—

—

Apoio a execução de
—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:

--

“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro,
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Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores entende-se que este deve ser alvo de
estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio a investimento para equipamento e obras de
beneficiação no seu edificio sede.
O Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores é uma instituição de cariz cultural,
símbolo do nosso Concelho na preservação e divulgação da cultural popular, voz viva de
tradições e hábitos ancestrais.
Esta é uma Associação que tem um importante papel na divulgação do nosso Concelho
além fronteiras, contribuindo, também, para o desenvolvimento do mesmo e para o afluxo de
gente a Mortágua, nomeadamente aquando do Festival de Folclore e Gala Internacional de
Folclore.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°. 1 e n°.2, do artigo 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho

a atribuição de subsídio de

cinco mil euros (5.000,00 €) para

investimentos, mediante a celebração de Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do artigo 4.° do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras”

.

Por informação da contabilidade existem fbndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2018 5041
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo, o Vereador

Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, ausentou-se da reunião durante a discussão e votação do
presente ponto, considerando o impedimento de poder intervir uma vez que faz parte dos
Órgãos Sociais da Instituição.
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6.2.-APOIO INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS:-—
6.2.1.-Fábrica da Igreja da Freguesia de Pala

—-------——--

—

Apoio obras na Capela das Laceiras:—---

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal o pedido remetido pela Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Pala de apoio financeiro execução de obras na Capela de Nossa
Senhora da Saúde, na povoação das Laceiras, entende-se que este deve ser alvo de estudo por
parte do Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro para os trabalhos de substituição do telhado,
aplicação de novo forro, revestimento de paredes em azulejo, assim como pintura interior e
exterior, cujo orçamento ascende ao montante de cerca de oito mil euros (8.000,00

€).

Trata-se de património de cariz religioso, tendo sido construída com o esforço das gentes
das Laceiras que empenharam muito o seu tempo e dedicação na edificação deste projeto
considerando de grande significado para aquela comunidade.
Toda a envolvência da população das Laceiras pauta-se por atuação para a orientação
cívica, visando a prossecução de fins de natureza religiosa, mas também cultural, contribuindo,
assim para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.
Assim, nos termos do disposto do artigo 8°. do Regulamento Municipal para a Atribuição
de Apoio a Entidades Terceiras, proponho a atribuição do seguinte subsídio de apoio
financeiro às referidas obras no montante de cinco mil euros (5.000,00€).”
Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para a assunção do
compromisso, que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 080701, e está inscrito
nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura Desporto e Tempos Livres,
programa 004 Apoio Instituições Religiosas, no projeto 2018 5042.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
de atribuição de subsídio proposto pelo Senhor Presidente, mediante a celebração de Prot
previsto no artigo 2°. do Regulamento Municipal para a Atribuição de Apoi~ a
Terceiras.

.~dIIIIIId

olo

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

6.2.2-Fábrica da Igreja da Freguesia da Marmeleira:

—

6.2.2.1.-Apoio obras na Igreja Paroquial da Marmeleira:---—
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal o pedido remetido pela Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia da Marmeleira para apoio financeiro para a execução de obras na zona
o exterior envolvente Igreja Paroquial da Freguesia da Marmeleira, no sentido de reabilitar
aquela zona e tomá-la mais aprazível e melhorando a sua fbnção social dos adros das igrejas
que sempre tiveram e que são de extrema importância para as populações em que se inserem,
entende-se que este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro nomeadamente para beneficiação da na zona
o exterior envolvente Igreja Paroquial da Freguesia da Marmeleira, nomeadamente instalação
de águas pluviais, águas sanitárias, nova escada (diminuindo a altura dos degraus), reparação e
pintura de portões, substituição de canalização de água potável e plantação de oliveiras, cujo
orçamento ascende ao montante de cinco mil e quinhentos euros (5.500,00€).
Trata-se de património de cariz religioso de grande valor para o Concelho, tendo sido
construída com o esforço das gentes da Freguesia da Marmeleira, que empenharam muito o
seu tempo e dedicação na edificação deste projeto considerando como uma mais valia para
toda a comunidade.
Toda a envolvência da população da Freguesia da Marmeleira pauta-se por atuação para a
orientação cívica, visando a prossecução de fins de natureza religiosa, mas também cultural,
contribuindo, assim para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.
Assim, nos termos do disposto do artigo 8°. do Regulamento Municipal para a Atribuição
de Apoio a Entidades Terceiras, proponho a atribuição do seguinte subsídio de apoio
financeiro às obras atrás referidas na Igreja Paroquial da Freguesia da Marmeleira no montante
de cinco mil euros (5.000,00 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprov

a •ro .os
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de atribuição de subsídio proposto pelo Senhor Presidente, mediante a cj~~.1J e Protocolo
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previsto no artigo 2°. do Regulamento Municipal para a Atribuição de Apoio a Entidades
Terceiras.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção do
compromisso, que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 080701, e está inscrito
nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura Desporto e Tempos Livres,
programa 004 Apoio Instituições Religiosas, no projeto 2018 5042.
6.2.2.2.-Apoio obras na Capela de Pinheiro:

—

—-—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal o pedido remetido pela Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Marmeleira de apoio financeiro execução de obras na Capela de São
Frutuoso, na povoação de Pinheiro, entende-se que este deve ser alvo de estudo por parte do
Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro para requalificar os arranjos exteriores
(colocação de pavimento) junto à Capela, cujo orçamento

ascende ao montante de mil

oitocentos e vinte euros (1.820,00 €).
Trata-se de património de cariz religioso, tendo sido construída com o esforço das gentes
de Pinheiro que empenharam muito o seu tempo e dedicação na edificação deste projeto
considerando de grande significado para aquela comunidade.
Toda a envolvência da população de Pinheiro pauta-se por atuação para a orientação
cívica, visando a prossecução de fins de natureza religiosa, mas também cultural, contribuindo,
assim para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.
Assim, nos termos do disposto do artigo

80.

do Regulamento Municipal para a Atribuição

de Apoio a Entidades Terceiras, proponho a atribuição do seguinte subsídio de apoio
financeiro às referidas obras no montante de mil e quinhentos euros (1.500,00€).”
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção do
compromisso, que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 080701, e es á i

-
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nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura Desporto e Tempos Livres
programa 004 Apoio Instituições Religiosas, no projeto 2018 5042.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
de atribuição de subsídio proposto pelo Senhor Presidente, mediante a celebração de Protocolo
previsto no artigo 2°. do Regulamento Municipal para a Atribuição de Apoio a Entidades
Terceiras.
7.-ACÃO SOCIAL:

—

-

—

7.1.-REDE SOCIAL:------------------

—

—----—--

7.1.1.-Cabaz de Natal 2018

—

—————

Levantamento do número de agregados familiares:—

No seguimento da deliberação tomada na reunião de Câmara de 03 102018 foi presente o
levantamento efetuado pela Técnica de Serviço Social de setenta e nove (79) famílias
carenciadas do Concelho e da composição do respetivo cabaz tendo em atenção a constituição
do agregado familiar e respetivas condições sócio-económicas e que irão ser contempladas
com o Cabaz de Natal de 2018.
A

seleção

das

famílias

resulta

do

seguinte

conhecimento

e

dos

seguintes

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

de baixo rendimento e encargos habitacionais fixos elevados e ou

endividadas;
Famílias numerosas com baixo rendimentos;
Famílias expostas ao fenómeno do desemprego involuntário, em ou com baixa proteção
social;
Situações de desemprego (involuntário) duplo (sem ou com baixa proteção social);
Vitimas do incêndio deflagrado a 15 de outubro.
Em suma famílias pobres.
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Após análise deste levantamento, a Câmara deliberou por unanimidade contemplar as
setenta e nove (79) famílias nele referidas como complemento aos apoios sociais já existentes,
devendo o Cabaz conter géneros alimentícios não integrados naqueles apoios.
O Senhor Presidente no uso das competências próprias irá desencadear o respetivo
processo de fornecimento do Cabaz, de acordo com a alínea a), do número 1, do artigo 200. do
Código dos Contratos Públicos.
7.2.-TRANSFERÊNCIA PARA AS IPSS:—

—--—

7.2.1.-Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual
ver Sem Ver”:—

——---—

—

—

Apoio atividade “Vi (r)

--—~-——-

—------

—--Foi presente a carta sem data e recebida a 2 11 2018, da Associação Beira Aguieira de
Apoio ao Deficiente Visual

-

ABAADV dando conhecimento que no âmbito

da sua

envolvência com a comunidade e também tentativa de angariação de fúndos, tem promovido
desde 2015 um espetáculo musical “Vi (r) ver Sem Ver”. Neste foram reproduzidas musicas
cantada ao longo dos tempos por pessoas cegas e nele por jovens Mortaguenses sob a direção
do jovem Maestro Ricardo Vicente.
O espetáculo resulta da parceria ente a ABAADV, jovens músicos Mortaguenses e sempre
com a promoção da Câmara Municipal de Mortágua, ultrapassou fronteiras e apresentou-se em
Coimbra e Viseu. Fruto da disseminação proporcionada pelas Famílias de acolhimento e
Utilizadores de Cães-Guia, outras localidades do País têm vindo a solicitar a apresentação do
espetáculo no seu Concelho.

É

o caso de Salvaterra de Magos, que através da Associação de Jovens Salvaterra de

Magos e com o apoio da Autarquia convidou a ABAADV para estar presente no dia
17/11/2018 para proporcionar aos seus concidadãos um momento diferente e inclusivo.
Assim, porque se trata de um bom veículo promocional do bom que se faz por terras
mortaguenses, solicita a atribuição de um subsídio que permita colmatar as despesa. inere tes
às deslocações dos músicos bem como de todo o material.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para ~.ái4 nção do
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compromisso, que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701, e está inscrito
nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 03 Ação Social, programa
projeto 2018 5043

-

001 IPSS,

no

Apoio a Atividades.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir um apoio
no montante de mil euros (1.000,00 E).
Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo, o Senhor

Presidente 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.
8.-SANEAMENTO E SALUBRIDADE:

—-—

8.1.-RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS:—

—---—

8.1.1.-Candidatura Associação de Municípios Planalto Beirão

_____

—

POSEUR:------

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 201, de 26 10 2018, da Associação
de Municípios da Região do Planalto Beirão, através do qual, no sentido de assegurar o
financiamento da fração restante (l5°o) das componentes da operação POSEUR -3-1911- FC

-

0000075 designada de “Incremento da qualidade e da quantidade da reciclagem dos 3 fluxos
(3F) multimateriais”, assim como das componentes eu visam a recuperação da capacidade
instalada do Sistema de Valorização Multimaterial da Associação de Municípios da Região do
Planalto Beirão, no âmbito dos incêndios de 15 de outubro de 2017, apresenta os seguintes
documentos para transferência de verba:
N° 306
Vouzela

-

Implementação da recolha de resíduos trifluxo a partir das ET’s de Viseu, Seia e

mil setecentos e treze euros e quarenta e sete cêntimos (1.713,47 E).

N°. 325

-

Ampliação e otimização da capacidade de processamento da linha de

embalagens do centro de triagem do CTRSU do Planalto Beirão

mil seiscentos e sessenta e

quatro euros e oitenta e cinco cêntimos (1.064,85 E).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar p

~..Á

transferências das verbas referidas.
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8.2.-MODELO DE AGREGAÇÃO E DE GESTÃO DELEGADA DA RECOLHA E
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS:--

—----

—-----------

O Senhor Presidente efetuou uma nota introdutória, que se transcreve:
“A integração numa estrutura supramunicipal de gestão de tratamento de águas residuais
não resulta de uma opção ideológica da Câmara Municipal.

É,

antes, uma consequência, inalterável, da opção do governo ao impor a não

admissibilidade de candidaturas em sede de POSEUR, se os municípios ou agrupamentos de
municípios, não tiverem dimensão populacional que se aproxime ou seja superior, a oitenta
mil (80 000) ou a cem mil (100.000) habitantes.
Donde se conclui que tal imposição, não sendo uma transposição comunitária, é, de facto
uma opção estratégica.
Nestes termos, a empresa Pública Intermunicipal agora proposta é uma opção para garantir
uma otimização de recursos técnicos, mas também o caminho, único, nas condições impostas
pela tutela, para garantir investimentos públicos com recurso a financiamento comunitari
Assim, hoje, apreciamos o modelo da estrutura e da matriz da empresa pública, bem como
o contrato de gestão delegada.
Em paralelo, importa que toda a estrutura do modelo económico, a sujeitar a parecer da
ERSAR, bem como a submissão a visto prévio do Tribunal de Contas sejam objeto de parecer
favorável, sob pena de se inviabilizar e impossibilitar a solução proposta.
Após estes pareceres, será submetida esta bateria de documentos à Assembleia Municipal,
para a sua última aprovação.

É este o processo, de absoluta clareza, que aqui proponho.
Importa, igualmente, referir, que não se prevê que o tarifário tenha agravamento para
consumos médios de água que se aproximam de 8m3 (observe-se que o Consumo médio ronda
os 7m3 no nosso concelho).
Mais, haverá até alguma redução, espera-se para consumos inferiores a essa ca ita
Mas, estes valores precisos só serão conhecidos com a conclusão de tod

o e udo
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macroeconómico que, como disse, será submetido em última análise ao competente órgão
autárquico.”
Colocado à votação, a Câmara deliberou por maioria com três votos a favor do Presidente
e dos Vereadores eleitos pelo PPD PSD e dois votos contra dos Vereadores eleitos pelo P5,
Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Senhor Nelson António Rodrigues Filipe, aprovar o
modelo de gestão e a base programática dos respetivos estatutos para a prestação dos serviços
públicos de saneamento, e submeter à Assembleia Municipal para apreciação.
Os Vereadores eleitos pelo P5 apresentarem de seguida a declaração de voto que se
transcreve:
----“Declaração de Voto

—

—

—----~-----—-—

-—--Contrato de Gestão Delegada para a Prestação dos Serviços Públicos de Saneamento
de Águas Residuais Urbanas.

—-------—

---—Empresa Intermunicipal de Águas Residuais

—

EIMAR, EIM, SA

—

--—-Os vereadores do P5 analisaram a proposta de Contrato de Gestão Delegada e de Estatutos
para a criação de uma Empresa Intermunicipal para a Prestação dos Serviços Públicos de
Saneamento de Águas Residuais Urbanas e face ao conteúdo da mesma, questionam:
A criação desta empresa intermunicipal salvaguarda os interesses da população de
Mortágua?
Quais as prioridades desta Empresa Intermunicipal? Quais os investimentos previstos para
o Concelho de Mortágua?
Que taxas de saneamento vão ser aplicadas, que garantias há da sua razoabilidade?
Qual será a opinião dos Mortaguenses em relação à criação de uma Empresa
Intermunicipal para a Prestação dos Serviços Públicos de Saneamento de Águas Residuais
Urbanas?
Onde estão os estudos realizados pelos Municípios que indicam que a gestão d s servi os
de recolha, tratamento e rejeição dos efluentes terá mais economia, eficiência e efic ci se or
feita por uma empresa intermunicipal?
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Quais os custos atuais de funcionamento dos Sistemas de Saneamento em Mortágua e
quais os custos futuros para o Município com a criação da Empresa Intermunicipal? E para os
Munícipes?
Porque é que no ano em que aparecem no Plano de Investimentos da Câmara Municipal de
Mortágua intenções de fazer algo nos sistemas de Saneamento da Freguesia do Sobral, na Etar
de Mortágua e na Etar do Parque Industrial aparece logo de seguida uma proposta de criação
de uma empresa intermunicipal?
Os investimentos feitos pelo Município de Mortágua nos últimos 30 anos em redes de
saneamento e sistemas de tratamento que permitiram no Concelho uma taxa de cobertura
superior a 73% vão ser cedidos à empresa intermunicipal? Com que contrapartidas para
Mortágua?
Que relação existe entre este processo de concessão de gestão dos serviços de recolha,
tratamento e rejeição dos efluentes (Saneamento) e a concessão do abastecimento de água ao
domicílio destes mesmos 5 Concelhos (Mortágua, CarregaI do Sal, Santa Comba Dão, Tábua e
Tondela)?
Quais os reais interesses por trás da criação desta empresa intermunicipal? Não será
porventura o início do processo de privatização dos sistemas e da gestão do Saneamento em
Mortágua?
Face à evidente falta de informação e transparência de todo este processo, apenas nos é
possível concluir que:
1

A não celebração do Contrato de Gestão Delegada por parte do Município de

Mortágua nunca poderá servir de justificação para a Câmara não fazer os investimentos
devidos para resolver os problemas de saneamento de Mortágua, aliás, alguns deles já estão
previstos e dotados no Orçamento de 2019.
2

-

O argumento de ser a única forma de aceder a Fundos Comunitários para o

financiamento de investimentos na área do saneamento, não pode, nem

•

-

v

justificação para a criação da empresa intermunicipal. Uma eventual ~ atu
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porventura ser feita pela Associação de Municípios do Planalto Beirão, a exemplo do que já
foi feito na Recolha de Resíduos Sólidos lirbanos.
3

-

O

Município tem capacidade de auto-financiamento para fazer os investimentos

necessários, bastando para isso fazer o devido planeamento, uma gestão financeira coerente e
ser proactivo relativamente aos findos comunitários disponíveis.
4

A descentralização de competências do estado para as autarquias é o caminho a seguir,

todos temos consciência que o poder de proximidade é mais eficiente e eficaz a resolver os
problemas das populações e curiosamente vem o executivo PSD propor precisamente o
contrário, a centralização da gestão dos sistemas de saneamento numa entidade supramunicipal de direito privado.
Face a estes considerandos e com base na informação disponibilizada os Vereadores do
Partido Socialista votam contra a celebração do contrato proposto de gestão delegada e à
participação do Município de Mortágua na criação de uma empresa intermunicipal para a
Prestação dos Serviços Públicos de Saneamento de Águas Residuais Urbanas.
Mortágua, 21 de Novembro de 2018. Os Vereadores do Partido Socialista.”
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, de acordo com o
exposto no número 4 do artigo 34°. do Decreto-Lei 4 2015 de 7 de janeiro conjugado com o
número 3 do artigo 57°. da Lei 75 2013 de 12 de setembro.
9.-DESENVOLVIMENTO

ECONÓMICO:-------------------

9.1.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO:—
9.1.1.-Associação de Caça e Pesca de Mortágua

—

-

—------

Montarias de Mortágua:

—

—---

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 8 11 2018 da Associação de Caça e
Pesca de Mortágua a dar conhecimento da realização nos dias 6 e 27 de janeiro e 10 e 24 de
fevereiro das Montaria de Mortágua 2019, de batidas à raposa e saca-rabos e solicitando o
apoio financeiro do Município para minimizar as despesas inerentes.
Assim, e atendendo à importância que representam eventos desta nature~.
Concelho e Região o Senhor Presidente propôs que o Município apoiasse a Mo

..

a

..

•

ida
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com atribuição de um subsídio de mil euros (1.000,00 €).
Por informação da contabilidade existem fiando disponiveis 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 projeto 2018 5078, ação 03
—

Apoio Iniciativas de Outras Instituições.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar atribuir o

subsídio de mil euros (1.000,00 E).
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 E) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o n°.2 do artigo 4°.
Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo, o Vereador

Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques ausentou-se da reunião durante a discussão e votação do
presente ponto, considerando o impedimento de poder intervir uma vez que faz parte dos
Órgãos Sociais da Instituição.
9.2.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL

—----

9.2.1.-Hasta Pública para Venda da Parcela 44 do Plano Pormenor da Ampliação do
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira Adjudicação Definitiva:
-

—

O Senhor Presidente informou:
1.- A Câmara Municipal através da sua reunião ordinária de 18 de abril de 2018, deliberou
aprovar a abertura do procedimento da hasta pública da parcela 44 do PP da ampliação do
Parque Industrial, correspondendo o terreno rústico, inscrito na matriz da União de Freguesias
de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça sob o artigo 16991 e descrito na
Conservatória do Registo Predial com o número 2843, com a área de 22.435 m2, com uma
base de licitação de setenta e um mil setecentos e noventa e um euros (71.791,00 E).
2.- Na hasta pública realizada em 28 de maio de 2018, o terreno foi arrematado
provisoriamente ao concorrente ERIS Real Estate, Lda, pelo valor de
oitocentos e noventa e um euros (71.891,00 E):

sete a e um
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Refere-se que foi o único concorrente à hasta pública.
3.-Conforme estipulava o regulamento da hasta pública, o arrematante procedeu ao
pagamento de 25° ~ do valor arrematado, correspondendo a importância de dezassete mil
novecentos e setenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos (17.972,75

€), ficando os restantes

75% (53.818,25€) a pagar no ato da escritura.
4.- Neste espaço de tempo foi efemado um levantamento topográfico ao referido terreno
(parcela 44 do PP) e concluiu-se que não possuía os 22.435 m2, mas sim 6.428 m2.
5.-

É

de salientar que esta parcela não foi incluída no alvará de loteamento inicial da 2k’.

Fase, porquanto o terreno foi adquirido pelo município, em data posterior à sua aprovação.
6.- Esta diferença de área deveu-se aos seguintes factos:
a)- Retirada a área de 5.521 m2 para área verde;
b)- Cedência duma área de 762 m2 para arruamento;
c)- Retirada uma área de 9.724 m2, ocupada com taludes (área não edificável).
7.- Em reunião de Câmara de 5 de setembro 2018, foi aprovada uma alteração ao alvará de
loteamento da 2~. Fase, com a finalidade de nele incluir este terreno com as novas áreas, tendo
sido criado um novo lote (n°.10) com a área de 6.428 m2.
8.- Tendo em consideração os novos dados do terreno, em 18 de setembro de 2018, através
do oficio 2250, foi enviada à ERIS Real Estate, Lda, a aceitação da seguinte proposta (anexo
1).
Como lhes foi arrematado provisoriamente a venda do terreno com a área de 22.435
m2, pelo valor de 71.891,006, o que corresponde um valor de 3,206 metro quadrado, se
estariam disponíveis a aceitar a arrematação definitiva com a área retificada para 6.428 m2,
passando o valor da arrematação de 71.891,O06para 20.569,606 (6.428 m2 x 3,20 6).
Tendo sido pago 25°c do valor da arrematação de 71.891,006 (17.972,756), no ato da
celebração da escritura passariam a pagar 2.596,856(20.569, 606 valor dos 6.428 m2

enos

o valor já pago na arrematação, 17972, 756).
9-No seguimento da proposta, a ERIS Real Estate, Lda, veio a inf~~. eitavam a
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arrematação definitiva do terreno nas condições agora propostas e mencionadas no anterior
ponto 8. (anexo II).
Face ao exposto e tendo em consideração que a decisão não irá violar qualquer dos
princípios gerais da atividade administrativa, a Câmara deliberou, por unanimidade adjudicar
definitivamente a ERIS Real Estate, Lda, a venda do terreno descrito sob o no. 5508 da
Freguesia de Mortágua, agora designado artigo urbano 3219-P (lote 10) com a área retificada
de 6.428 m2, pelo preço de 20.569,60

€.

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, de acordo com o
exposto no número 4 do artigo 34°. do Decreto-Lei 4 2015, de 7 de janeiro, conjugado com o
número 3 do artigo 57 da Lei 75 2013 de 12 de setembro.
10.-ADMINISTRACÃO:---------

—-----

—--------------------

---

10.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O
ANODE2O18:--

—------

—-------------

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

-

Lei

número 54-A199, de vinte e dois de fevereiro, conjugado com a alínea d), do número 1 do
artigo 33°. da Lei n°. 75 2013, de doze de 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

vinte mil euros (20.000,00

€).

zero euros ( 0,00€).
vinte mil e quinhentos euros (20.500,00

€).

quarenta mil e quinhentos euros (40.500,00

€).

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprová-la ficando a mesma arquivada no maço de documentos da contabilidade.
10.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO

ÁS

OPÇÕES DO PLANO DE 2018:—--------

Considerando a necessidade de dotar diversos projetos das Opções do Plano do o -nte
ano de verbas necessárias à satisfação de compromissos assumidos decorrentes
26

evo

ao
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normal dos empreendimentos em curso, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do
ponto 8.3.2.3 do Decreto

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

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

vinte e cinco mil euros (25.000,00 €).

Modificação de Financiamento definido

vinte mil euros (20.000,00 e).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou por unanimidade
aprová-la ficando a mesma arquivada no maço de documentos da contabilidade.
10.3.-BENEFICIAÇÃO

LIGAÇÕES

INTERMUNICIPAIS

CONCELHOS TONDELA, PENACOVA, ÁGUEDA E ANADIA

MORTÁGUA
-

-

ENCERRAMENTO

DA CANDIDATURA AO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO CENTRO:—
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência maiscentro 123 18, de 1311 2018,
do MAIS CENTRO

Programa Operacional Regional do Centro, através do qual informa

procedeu naquela data ao encerramento do investimento associado à operação da candidatura
MOU-2015

3 1-042-5955 de Beneficiação de Ligações Intermunicipais Mortágua Tondela,

Penacova, Águeda e Anadia, Regulamento “Mobilidade Territorial”, sendo os valores finais
damesma:
Investimento Total

quatrocentos e sessenta mil seiscentos e setenta e um euros e vinte e

três cêntimos (460.671,23 E).
Investimento Elegível validado

cento e oitenta e três mil e cinquenta e seis euros e seis

cêntimos (183.056,06 E).
Valor Comparticipado

—

cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e sete euros e

sessenta e seis cêntimos (155.597,65 E).
A Câmara tomou conhecimento.
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10.4.-DENUNCIA DE PROTOCOLO CELEBRADO COM NÚCLEO DE MORTÁGUA
DA FRATERNIDADE DE NUNO ÁLVARES DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO
EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE CORTEGAÇA:—--------------Pelo Senhor Presidente foi presente a carta sem data e recebida a 02 11 2018, do Núcleo
de Mortágua da Fraternidade de Nuno Álvares, através da qual comunica a denuncia do
Protocolo de colaboração celebrado com o Município de Mortágua, em 12 07 2018, que visa a
cedência da antiga Escola Primária de Cortegaça para funcionamento daquela Entidade.
----Dando conhecimento que durante o período de atividade do Núcleo sempre pautou pelo
cumprimento do estipulado no Protocolo agora denunciado, nomeadamente através de apoio a
eventos produzidos apoiados pela autarquia, ou em matéria de relevante interesse público em
observância dos Estatutos e Regulamentos da Fraternidade de Nuno Álvares, como foram os
casos do apoio logístico e ao combate dos incêndios florestais de 15 de outubro de 2017 (com
a deslocação de uma unidade para o Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira), o apoio
logístico do incêndios nos lugares de Trezoi e Espinho, bem como assistência medica e
sanitárias a variadas provas de ciclismo realizadas no concelho e funções de prevenção em
diversas edições do rali de Mortágua.
A estas iniciativas juntam-se largas dezenas, dentro e fora do Concelho (inclusive
atividades internacionais), com especial destaque para aquelas que se enquadram nos
propósitos do Movimento Escutista.
Após a cedência do espaço, o Núcleo promoveu a total reabilitação interior,
nomeadamente através da revisão e reparação da rede elétrica, pintura de paredes, substituição
de fechaduras e reparação de soalho de madeira.
Faz um agradecimento especial à União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio
Cortegaça e Almaça pela recuperação do telhado do edificio bem como pela construção de
balneários no logradouro, assim como toda a disponibilidade sempre demonstrada.
Por fim deixa um agradecimento ao Município de Mortágua, nas instânc ‘s

o i

executivo municipal e da Assembleia Municipal, pelo voto de con~~1~ . ou

- -

;.
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desenvolvimento de atividades durante 7 anos fazendo votos para que continuem a merecer
aquela confiança num eventual retomar de atividade do Núcleo de Mortágua.
Assim, propõe a entrega das chaves do imóvel no prazo máximo de 60 dias após a
assinatura do aviso de receção que acompanha a comunicação, por forma a permitir a
desocupação do espaço.
A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar a denúncia
do Protocolo.
10.5.-PEDIDO A DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA A SEDE DA
CONFRARIA DA LAMPANTANA:

—----

—---

—

—----

Foi presente o oficio referência 2 18, de 18 10 2018, da Confraria da Lampantana, através
da qual informa que tal como é do conhecimento geral a aquele Entidade foi criada a
2/03/2018, é uma associação sem fins lucrativos cujo objeto passa por promover e divulgar a
Lampantana, bem como o restante património gastronómico do Concelho de Mortágua.
A Confraria realizou o seu primeiro Capitulo no dia 20 de maio deste ano, tendo tido a
presença de várias Confrarias das mais variadas regiões do País.
Desde aí tem vindo a ter alguma intervenção na defesa dos seus propósitos através da
participação no programa da RTP “Aqui Portugal” integrado na ExpoMortágua 2018, em
ações e capítulos de outras confrarias, bem como marcando presença na apresentação da
candidatura efetuada pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM RC) a
Região Europeia de Gastronomia 2021. Ainda dentro deste âmbito a confraria organizou um
jantar de apresentação da mesma aos representantes eleitos no Concelho de Mortágua.
Em função dos projetos que pretendem concretizar é muito importante a existência de um
espaço próprio que permita aos elementos da confraria ter um local de preparação execução
dos mesmos.
Assim, tendo conhecimento da existência de edificios de antigas escolas pri
devolutas, e á semelhança do que tem acontecido com outras associaçõe

s

possibilidade de cedência àquela confraria/associação uma dessas escolas, sen.

q
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Escolar de Vila Meã, tendo em conta a sua localização e dimensão, e sabendo que se encontra
nas condições descritas, é a que melhor se adequa à concretização dos seus objetivos.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a cedência
de utilização da antiga Pré-Escolar de Vila Meã, para sede social da Confraria da Lampantana
mediante a celebração de Protocolo.
Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo, o Senhor

Presidente e o Vereador Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, 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.
11.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:---—
11.1.-LOTEAMENTO URBANO DOS LOBOS:

—----

—------—

—

—----

----—Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 02 2017 3, relativo à operação de
loteamento denominado “Loteamento Urbanos dos Lobos” que Abraltino Barbosa de Morais
Lobo e Outros, residente na Rua Albano Morais Lobo, n°.3, Mortágua, pretende levar a efeito
no prédio rústico, situado entre a Rua Dr. João Lopes de Morais e a Avenida Dr. José Assis e
Santos, em Mortágua, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio Cortegaça e
Almaça, inscrito na matriz predial sob o artigo 3964 da dita União das Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Mortágua sob o n.° 1422, acompanhado da informou da Gestora do Processo e que
a seguir se transcreve:
“

Informa-se relativamente ao processo acima referido que:

a) Foi notificado a aprovação do licenciamento em 12 06 2017

deliberação de Câmara de

05/07/2017, tendo o prazo de 1 Ano para requerer a emissão do alvará de licença e proceder ao
pagamento das taxas (Of. N°. DAGF AG

1675- FIs. 58 a 68);

b) O requerente veio apresentar o requerimento de fl.s 77 (no proc°. consta uma fotocópia)
a partir do qual o processo tem estado em análise superior (agosto do an.
consta dos Doc.s de fis 78 a 147;

-

sa o

,

como
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c) O prazo indicado na ai. a)

1 ano p requerer a emissão do alvará de licença e pagar as

respetivas taxas terminou em 02 08 2018, sem que o requerente, até à presente data, tenha
vindo proceder em conformidade;
----d) A análise indicada na ai. b) , cuiminou na deliberação de Câmara de 17 102018
144 a 147, que alterou a deliberação anterior

v. fl.s

de licenciamento, referida na ai. a), no que

respeita às taxas a pagar pelo requerente TMU e Compensações, mantendo-se as taxas pela
emissão de alvará e respetiva publicação.
Atendendo ao exposto e ao que determina o n°. 2 e do n°.5 do art°. 71°. do RJUE

Dec Lei

n°.555 99, na redação dada pelo Dec. Lei 136 2014, de 09 09, coloco o assunto à consideração
superior.”
A Câmara:
Considerando ainda que na Reunião de Câmara de 05 07 2017, foram aprovadas as
operações do loteamento nos termos e condições indicadas na memória descritiva, bem como a
fixação das taxas e compensações a liquidar pelo requerente.
Considerando que após a deliberação da Reunião de 05 07 2017, surgiram dúvidas quanto
às taxas e compensações calculados no âmbito do presente processo de loteamento, e por
forma a esclarecer o assunto o mesmo a emissão de parecer da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento da Região Centro, e do Gabinete de Advogados Teófiio Araújo dos Santos,
tendo os mesmo sido presentes à reunião de Câmara de 18 072018.
Considerando que somente na Reunião de Câmara de 17 10 2018 é que o processo reunia
condições para aprovação das taxas e compensações definitivas a pagar pelo Requerente, e
que já foram comunicadas.
Deliberou por unanimidade considerar que o prazo de um (1) ano para que o requerente
requeira a emissão do alvará seja contado a partir da notificação do teor da deliberação
aprovada na Reunião de Câmara de 17 102018.
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11.2.-PROCESSO N°.4/2018/86, REQUERIMENTO N°. 6298/2018 DE EMISSÃO DE
CERTIDÃO COMPROVATIVA DE QUE O PRÉDIO COM O N°. DE MATRICIAL
18751 DA FREGUESIA DE ESPINHO, CONFRONTA COM VIAS PÚBLICAS
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n.° 04 2018 86, requerimento
n°.6298 2018, em nome de Heleno Gomes Pereira, residente na Rua Principal, n°.1 , Vale de
Carneiro, 3450

067 Mortágua a requerer a emissão de certidão comprovativa em como o

prédio rústico inscrito na matriz da Freguesia de Espinho

,

sob o artigo 18751 e descrito na

Conservatória do registo Predial com o n°. 8732, sito na Rua Principal, n°. 1, vale de Carneiro,
confronta atualmente a Norte com a Estrada Nacional 334-1 e a Poente com a Rua Principal.-A Câmara, considerando o Parecer Técnico Chefe da DPAT, deliberou por unanimidade
emitir a certidão solicitada.
11.3.-CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AMPLIAÇÃO DO NÚMERO
DE COMPARTES DE PRÉDIOS RÚSTICOS:—-------11.3.1.-Processo n°.10/2018/28:-—

—

—----------

—

—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10.2018.28, de António Augusto de
Oliveira Rodrigues, 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 16539 no
local denominado “Nova”, com a área de 780 m2 ha e solicitando 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 compra e venda a favor de José Manuel das Neves Pires e Marta
Susana Almeida Matos.
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.
PERIODO DE INTERVENCAO ABERTO AO PUBLICO:----—
Não se registou a presença de qualquer Munícipe.
32
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E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezanove horas e quarenta e cinco minutos
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
a ~E~9S.e4 Ra
pelo Senhor Presidente.

Secretário do Órgão e

