CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 10/2019
----ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM QUINZE DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE:—---—------Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, pelas quinze horas, nesta
Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Município, reuniu a Câmara
Municipal de Mortágua, conforme o disposto no artigo

400.

da Lei número 75/2013, de doze

de setembro, em reunião ordinária sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Mortágua, Eng°. José Júlio Henriques Norte, eleito pelo PPD/PSD e com a
presença dos Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD/PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, 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 deu conhecimento que:
De acordo com um estudo do Instituto Superior Técnico, para a Ordem dos Economistas,
o Município de Mortágua ocupa o 98° lugar do ranking total da sustentabilidade dos
municípios portugueses (308 municípios). O estudo “Rating Municipal Português” reporta-se
ao ano de 2018 e inclui comparação de resultados com o ano de 2016.
O Rating Municipal Português é um modelo integrado de avaliação da sustentabilidade
dos trezentos e oito (308) municípios, que analisou vinte e cinco (25) indicadores ponderados,
reunidos em quatro dimensões principais: governação, serviços ao cidadão, desenvolvimento
económico e social, e sustentabilidade financeira. Esta análise integrada proporciona aos
municípios uma matriz estratégica de intervenção, uma ferramenta para saberem o que têm de
melhorar nos indicadores analisados, corrigindo aspetos menos positivos.
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Da análise conjunta, de que resultou o rating global, Mortágua posicionou-se no 98° lugar,
situando-se no primeiro terço da tabela dos mais sustentáveis, com 104,55 pontos. Quando se
analisa a dimensão populacional (municípios pequenos, médios e grandes), Mortágua está
entre os dez (10) mais sustentáveis dos municípios de pequena dimensão (num total de 185
municípios).
Considerando o universo dos vinte quatro (24) municípios do distrito de Viseu, são cinco
os que constam antes de Mortágua. Por sua vez, considerando os municípios da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra (19 municípios), são também cinco os que constam no
top 100 dos mais sustentáveis: Coimbra, Lousã, Mealhada, Figueira de Foz e Mortágua.
11.-PERÍODO DA ORDEM DO DIA:—------------

--------

1.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR:------Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 2 de maio de 2019, aprovada por unanimidade em minuta e
dispensada a sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:---------

—--------

O Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 34.° da Lei n°. 75/2013, de
12 de setembro, deu conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe
foram delegadas e das subdelegadas nos Vereadores.
Informou também que foi publicado o Despacho a.° 4003/20 19
71/2019, Série II de 2019-04-10
artigo

1.0

-

-

Diário da República n.°

Levantamento das proibições estabelecidas no n.° 1 do

do Decreto-Lei n.° 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual, a fim de

viabilizar a instalação de equipamentos para turismo da natureza, a expansão e ampliação do
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira e a viabilização de ftituras atividades económicas
na área do turismo, do lazer e da natureza onde se encontra o empreendimento turístico
«Montebelo

-

Aguieira», em área de povoamento florestal no município de Mortágua

percorrida por incêndio ocorrido entre os dias 15 e 20 de outubro de 2017.
Deu também conhecimento da seguinte legislação:
Portaria n.° 142/2019

-

Diário da República n.° 92 2019, Série 1 de 2019-05-10-Fi~9~
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do número máximo de estágios para a segunda fase da 6.~ edição do Programa de Estágios
Profissionais na Administração Local.
Portaria n.° 143/2019 Diário da República n.° 92/2019, Série 1 de 2019-05-14- Regula o
-

procedimento relativo à atribuição do título de reconhecimento do estatuto de «Jovem
Empresário Rural», adiante designado por JER, e define zonas rurais no âmbito da atribuição
deste mesmo estatuto.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:

-

—--------

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 89 referente ao dia 14 de maio corrente, 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 REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO:

——-—

Foi presente o e:mail datado de 17/04/2019 da Direção Regional de Cultura do Centro
dando conhecimento que foi aprovado o Regulamento do Programa de Apoio a Museus da
Rede Portuguesa de Museus, pelo Despacho Normativo n°. 9/20 19, de 1 de abril, do Gabinete
da Ministra da Cultura.
O regulamento institui as condições de acesso e de atribuição de apoio financeiro a
conceder pelo Ministério da Cultura, Direção

—

Geral do Património Cultural, aos museus da

Rede Portuguesa de Museus e aplica-se aos museus integrantes na RPM, à execução dos
museus dependentes central, nos termos do artigo 127°. da Lei Quadro dos Museus
Portugueses.
A Câmara tomou conhecimento.
4.2.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:
Foi presente a circular referência 30/2019/AR, de 17/04/2019, da Associação Nacional de
Municípios Portugueses a informar que se encontra disponível para consulta na área reservada
aos associados, o relatório e contas do exercício de 2018, aprovado por unanimidade,
3
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reunião do Conselho Geral realizado no dia 16/04/2019.
A Câmara tomou conhecimento.
4.3.-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMÍLIAS NUMEROSAS:

—

Foi presente o e:mail de 7/05/20 19 da Associação Portuguesas de Famílias Numerosas
através do informam que leva a cabo desde o ano de 2015 o Estudo Comparativo do Tarifário
de Abastecimento de água em Portugal, cujos dados relativos a 2018, revelam que o
Município de Mortágua revela disparidades no preço da água em função da dimensão familiar
e para um mesmo consumo per capita, sugerindo assim a criação de um tarifário familiar de
água, também de acordo com a recomendação da ERSAR emitida em 2010.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:----5.1.-ENSINO:-----

——

——-------—-------—

5.1.1.-Apoio a atividades extra-curriculares EB 2/3 e secundário
Empreendedorismo dos 1°.2°.e 3°. ciclos

—--

—

Projetos de

:---------------------

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência número 137, de 03/05/2019 do
Agrupamento de Escolas de Mortágua, informando que os projetos de Empreendedorismo dos
10.,

2°. e 3°. Ciclos envolvem um número significativo de alunos (18 do 2°. A, 18 do 2°. B, 60

do 6°.A, 20 do 8°. C) e têm a sua apresentação pública agendada para este período letivo.
Atendendo que a concretização dos referidos projetos envolve diversos custos, entre
outros, com a aquisição de artigos para a elaboração dos produtos finais, o embalamento e
acondicionamento dos mesmos, a prototipagem, a produção de cartões de visita, flyers e
outros materiais de marketing, a imagem das equipas durante o seu Pich e na Expo-Empresas
(Tshirts, aventais, entre outros), a decoração de dois stands de 3mx3m, antecipam a
dificuldade em suportar todos os custos.
Assim, reconhecendo o apoio que a Câmara sempre deu à concretização dos programas de
Empreendedorismo desenvolvidos no contexto escolar e dada a importância que se reveste a
representação do Município nos vários eventos públicos em causa solicita a possibilidade da
atribuição de um subsídio de apoio à consecução dos referidos projetos, no valor total de, pelo
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menos, de mil euros (1.000,00

€).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a atribuição
do subsídio no montante de mil euros (1.000,00

€).

Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa,
estando inscrita nas Opções do Plano de 2019, no objetivo 01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE,
programa 002 Ensino, o projeto 2019/5001 apoio a atividades extra

—

curriculares EB 2,3 e

Secundário, e no orçamento na rubrica 04050108— Outros (transferências correntes).
—----

—---—

—--

5.2.1.-Apoio Natalidade e Famílias - Ratificação do processo n°.19 :

—

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foi presente o processo
de candidatura n.° 19 de 2019 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.- JEF 2019

—

Jovens Estudantes em Férias:

—

—

No âmbito do desenvolvimento das ações previstas nas Grandes Opções do Plano do
corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente o aviso do Programa Municipal de
Ocupação de Tempos Livres

-

Jovens Estudantes em Férias

-

JEF’2019.

Este Programa destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos
num horizonte de cem (100) jovens que serão repartidos em cinco (5) grupos.
As inscrições iniciar-se-ão a 24 de maio e terminarão a 21 de junho próximo.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o
aviso de abertura do referido Programa, bem como a bolsa de dez euros (10,00 €) por dia a
cada jovem participante.
Mais foi deliberado, por unanimidade, delegar no Senhor Presidente a seleção dos Jovens
e proceder à respetiva publicidade das listas dos grupos.
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6.-CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:----—
6.1.-ASSOCIATIVISMO
Desportivas e Recreativas:

—

——--—-------------—

Atividades/Investimentos
—--—---—-—---

Associações

Culturais,

—

6.1.1.-Mortágua Futebol Clube:—--——----------6.1.1.1.-Relatório e Contas de 2018:

das

—

—~——

—-------

—--—

—-—-—

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio, datado de 12/04/2019, do Mortágua Futebol
Clube através do qual remete o Relatório e Contas do exercício de 2018 bem como o parecer
do Conselho Fiscal aprovadas em Assembleia Geral.
A Câmara tomou conhecimento.
6.1.1.2.-Subsídio extraordinário:

—-—

——

—-—~-—-—--

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 23/04/2019, da Direção do
Mortágua Futebol Clube, através da qual informa que vai organizar no mês de junho algumas
atividades que irão servir para encerrar mais uma época de sucesso desportivo,
fundamentalmente nos escalões de formação, com duas (2) equipas a disputar o título de
campeões distritais e todas as outas com boas prestações.
No dia 25 de maio corrente, realiza a 1 Caminhada do Mortágua Futebol Clube, uma
iniciativa que pretende juntar atletas, sócios e simpatizantes.
De 30 de maio a 2 de junho vai, à semelhança de anos anteriores, participar na Expo
Mortágua.
Em junho realiza a III Gala Mortágua Futebol Clube, uma cerimónia que procura reunir o
passado e o presente do clube, e todos os seus amigos (jogadores, treinadores, dirigentes,
sócios e colaboradores). Para além de celebrar o desporto irá ter momentos culturais para dar
brilho à noite que contará com convidados da Associação de Futebol de Viseu e da Federação
Portuguesa de Futebol.
Em junho organiza um torneio de futebol 7 e um torneio de futebol 11, com a presença
estimada de duzentos ( 200) atletas dos diversos locais do País.
Assim, como todos aqueles eventos vão ter custos extraordinários, no montante, que não
estavam comtemplados no seu orçamento anual, solicita a concessão de a~oi~~Çceiro
6
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extraordinário para fazer face aos mesmos no montante de cinco mil euros (5.000,00 E).
O Senhor Presidente, considerando que o pedido da Associação se enquadra na alínea c),
do n°. 1, do artigo 3°. do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, propôs a atribuição do subsídio no montante de cinco mil euros (5.000,00 E), a
transferir mediante a celebração de Protocolo previsto no artigo 4°. daquele Regulamento.
Por informação da contabilidade existem fundo disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins

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

—

Atividades Culturais Desportivas e

Recreativas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente de atribuição do subsídio no montante de cinco mil euros (5.000,00 E).Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo, o Senhor

Vereador Nelson António Rodrigues Filipe ausentou-se da reunião, considerando o
impedimento de poder intervir na discussão e votação do presente ponto uma vez que faz
parte dos Órgãos Sociais da coletividade.
6.1.1.3.-IMI do Campo de Jogos da Gandarada:—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 24/04 2019 do Mortágua Futebol
Clube solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento do IMI no corrente ano, no
montante de seiscentos e trinta e dois euros e trinta e sete cêntimos (632,37 E) conforme
documento que anexa, do complexo desportivo da Gandarada, considerando que se encontra
em regime de cedência de direito de superfície ao Município pelo período vinte e cinco
anos.
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
2019/5041 “Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” dotado no orçamento municipal
na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimid~~rpa~
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transferência do valor de seiscentos e trinta e dois euros e trinta e sete cêntimos (632,37€)
referente ao IMI do complexo desportivo da Gandarada.
Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo, o Senhor

Vereador Nelson António Rodrigues Filipe ausentou-se da reunião, considerando o
impedimento de poder intervir na discussão e votação do presente ponto uma vez que faz
parte dos Órgãos Sociais da coletividade.
6.1.2.-Sporting Clube de Vale de Açores:-------------—

—

——

6.1.2.1.- Apoio Despesas de Manutenção/Conservação Campo de Jogos Juiz de Fora:—-Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 31 01 2019 e recebida a
10/04/2019, do Sporting Clube de Vale de Açores a solicitar o apoio financeira do Município
nas despesas de energia elétrica, água e gás, inerentes ao funcionamento e manutenção do seu
campo de jogos relvado e que ascenderem no ano de 2018 ao montante de sete mil novecentos
e vinte euros e dez cêntimos (7.920,10 €), considerando as suas dificuldades de tesouraria em
fazer face àquele avultado valor.
O Senhor Presidente considerando que o Município suporta os custos de funcionamento e
manutenção do Campo de Jogos Relvado da Gandarada propôs, atendendo que a
infraestrutura do campo de Jogos Juiz de Fora está aberta a toda a população em geral que
queira usufruir da mesma, por uma questão de equidade que se adotasse o mesmo
procedimento atribuindo o subsídio no valor sete mil novecentos e vinte euros e dez cêntimos
(7.920,10 €), a transferir mediante a celebração de Protocolo previsto no artigo 4°. daquele
Regulamento..Por informação da contabilidade existem fundo disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins

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

—

Atividades Culturais Desportivas e

Recreativas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
proposto pelo Senhor Presidente.
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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.
6.2.1.2.-Apoio ao desenvolvimento da atividade da Seção de Ténis em 2019:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Foi recebido nesta Câmara Municipal, o pedido, datado de 28 03/20 19, para apoio
financeiro para a atividade regular da secção de Ténis do Sporting Clube de Vale de Açores,
tendo atualmente uma frequência de 30 atletas com iniciação, aperfeiçoamento e competição,
sendo 16 com idades compreendidas entre os 4 e os 17 anos e 14 com mais de 17 anos de
ambos os sexos, e solicita um aumento de valor em relação ao atribuído no ano transato para
fazer face às despesas inerentes ao respetivo funcionamento daquela atividade desportiva.
Assim, entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de estudo por
parte do Executivo Municipal.
Na verdade, esta entidade têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica, visando a
prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Esta associação desempenha relevantes funções sociais, com impactos diretos para a
economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, a prática desportiva, entre outros.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Assim, considerando que estão reunidas as condições para atribuição do presente
subsidio, nos termos do disposto do art.° 9.° Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras, mediante celebração de protocolo, proponho a atribuição de um
subsídio de apoio às suas atividades regulares no corrente ano no valor de cinco mil e
quinhentos euros (5.500,00 €), a transferir em três tranches nos meses de maio, agosto e
novembro.”
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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 2019/5041

—

Atividades Culturais Desportivas e

Recreativas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
de atribuição do subsídio.
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.
6.1.3.-Casa do Benfica de Mortágua

—

Relatório e Contas de 2018:

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório e Contas do exercício de 2018 bem como
o parecer do Conselho Fiscal aprovadas em Assembleia Geral da associação Casa do Benfica
de Mortágua.
A Câmara tomou conhecimento.
6.1.4.-Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho
Passeio BTT:

—--------

—----------------------

—

Apoio

—-——----

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 7/05/2019 da Associação de
Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho informando, que vai levar a efeito
no dia 19 de junho o seu tradicional Passeio de BTT e solicitando o apoio financeiro do
Município para fazer face às despesas inerentes àquela realização.
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 2019/5041

—

Atividades Culturais Desportivas e

Recreativas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribu~~dio
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de cento e cinquenta euros (150,00 E).
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 E) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.1.5.-Centro Recreativo, Social, Desportivo e Cultural da Póvoa
Cicloturismo:

—

----

—

—

Apoio Passeio de

—

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 16/04 2019, e recebido a
3/05/2019, do Centro Recreativo, Social, Desportivo e Cultural da Póvoa, dando
conhecimento da realização no dia 19 de maio o seu tradicional Passeio de Cicloturismo e
solicitando uma comparticipação financeira para minimizar as despesas inerentes àquela ação.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa que se
encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2019/5041
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal na rubrica 040701
—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio

de cento e cinquenta euros (150,00 E).
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 E) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.1.6.-Morcul

—

Associação Jovem de Mortágua- Apoio atividade “Festa da Revolução”:

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 2/04/20 19, da Morcul
Associação Jovem de Mortágua conhecimento da realização no dia 27 de Abril a atividade
“Festa da Revolução” e solicitando uma comparticipação financeira para minimizar as
despesas inerentes àquela ação.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa
que se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto
2019/5041 “Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal na
rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).
II
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de cento e cinquenta euros (150,00

€).

Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo

4•0~

6.1.7.-Associação Cultural e Desportiva da Sobrosa
Freguesia de Espinho:—

~-—

—

Convivio Inter-Associações da
—-—-

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 04/05/2019 da Associação Cultural e
Desportiva da Sobrosa, dando conhecimento que vai realizar, no dia 26/05/20 19, o seu
Convívio Inter-Associações da Freguesia de Espinho que tem por objetivo estreitar os laços
entre as pessoas das coletividades participantes, e solicitando o apoio financeiro para fazer
face às despesas inerentes a esta ação.
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, está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura Desporto
e Tempos Livres, no projeto 2019/5041

—

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas.----

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
no montante de mil euros (1.000,00

€).

Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4°.
6.1.8.-Teatro Club de Mortágua

—

IMI do Centro de Animação Cultural.

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 08/05/2019, do Teatro Club de
Mortágua solicitando a atribuição de um subsídio no valor de mil novecentos e setenta euros e
noventa e seis cêntimos (1.970,96 €) referente ao pagamento do valor do IMI de 2019,
conforme documento que anexa, do seu edifício 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 :r~~~e
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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
2019/5041 “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 um subsídio
de mil novecentos e setenta euros e noventa e seis cêntimos (1.970,96 E), referente ao
pagamento do valor do IMI de 2019.
7.-ACÃOSOCIAL:

—

—

7.1.-PROGRAMA CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GERAÇÃO (CLDL

—

4G)

—

-

4~.

Designação de Coordenador Técnico:

—--Considerando que:
A Portaria n.° 229/2018, de 14 de agosto, vem criar a 4.a Geração do Programa de
Contratos Locais de Desenvolvimento Social, designado por Programa CLDS-4G;
Nos termos do n.° 2 do artigo 2.° da referida Portaria, foi publicado o Despacho 176C/2019 de 04 de janeiro, do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o qual
determina que o Concelho de Mortágua é elegível no âmbito do Programa CLDS-4G, sendo
este alvo de financiamento (convite para apresentação de candidatura

-

Aviso n.° POISE-32-

2019-09);
A Câmara Municipal de Mortágua, de acordo

com o n°. 3 do artigo 2°. da supra

identificada Portaria deliberou na Reunião de 16/01/2019 aceitar o convite efetuado pelo
ISS,IP para a criação do Programa CLDS-4G, e aprovar a entidade coordenadora da parceria a
Santa da Misericórdia de Mortágua, de acordo com o n.° 1 do artigo 10.° da referida Portaria.
Conforme disposto no n.° 3 do artigo

130,

do Capitulo III da Portaria supra mencionada, a

Câmara Municipal deve selecionar um Coordenador Técnico para o respetivo CLDS 4G e que
cumpra os requisitos previstos no artigo 1 2.° da mesma Portaria, nomeadamente~~yp~v ter
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formação superior ou experiência profissional relevante para o exercício destas funções, um
perfil que alie competências de gestão e de trabalho em equipa, bem como experiência na
coordenação e na dinamização de parcerias, reconhecida por parte dos atores locais. Deverá
ainda exercer as suas funções a tempo completo, não podendo acumular com outras funções,
ainda que não remuneradas, que sejam conflituantes.
Face ao exposto, e nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 13.°, do Capitulo III, da
Portaria n.° 229/2018 de 14 de agosto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que
seja designada a Senhora, Sandy Marques Pinto, como Coordenadora Técnica do CLDS-40,
atendendo ao perfil, as competências, o conhecimento do território, quer do Concelho de
Mortágua, de onde é natural e residente, quer da a região, e a formação adequada para
coordenar as diferentes ações previstas no Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento
Social.
A Câmara deliberou por unanimidade designar a Senhora Sandy Marques Pinto como
Coordenadora Técnica do CLDS-4G de Mortágua, cujo curriculum vitae, se dá aqui por
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, ficando arquivado no respetivo
processo.
8.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:---——
8.1.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
8.1.1.-Confraria da Lampantana

—

-

——

—

Turismo, Desporto e Natureza:-—

Apoio à atividade “II Capítulo”.

——------—

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 18/19, de 06/05 2019, da Confraria
da Lampantana, dando conhecimento que vai realizar no dia 19 de maio o II Capitulo da
Confraria da Lampantana, e, realizando-se, em Mortágua, o Fim de Semana da Lampantana e
havendo vinho rotulado expressamente para esse efeito, aquela Confraria entendeu que seria
oportuno, servir o mesmo vinho pois além de garantir um produto de qualidade, aproveitava
para divulgar o referido fim de semana junto de um grupo de pessoas cujo elo de ligação é a
gastronomia e as tradições.
Assim, solicita um apoio complementar à realização do capítulo traduzido na autorização
para usar o rótulo “Fim de Semana da Lamp:tana” e na oferta de cento
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(168) garrafas de vinho tinto e cinquenta (50) litros de vinho branco (bag in box) da Adega
Boas Quintas.
Nesse número de garrafas estão igualmente incluídas as garrafas que servirão de
lembranças às Confrarias presentes levando o nome de Mortágua e a Lampantana a todas as
regiões do País.
O Senhor Presidente informou que a despesa inerente à oferta de vinho ascende ao
montante de quinhentos e noventa e nove euros e cinquenta e oito cêntimos (599,58 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade autorizar a
utilização do rótulo “Fim de Semana da Lampantana” e oferecer o vinho para o II Capítulo
da Confraria como apoio à sua realização.
Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo, o Senhor

Presidente da Câmara e o Vereador Dr. Paulo Alexandre de Oliveira ausentaram-se da reunião
durante a discussão e votação do presente ponto, considerando o impedimento de poderem
intervir uma vez que fazem parte dos Órgãos Sociais da Instituição.
8.1.2.-Recuperação do Lagar de Varas de Vale de Mouro

—

Aquisição de terreno

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão da DCTSU datada
de 14/05/2019, em que informa que na sequência da sua informação de 03/03/2019, sobre o
assunto em epígrafe, aprovada na Reunião de Câmara de 6/03/2019, foi necessário proceder a
correções área e proprietário, na sequência de levantamento topográfico/cadastral.
Assim, informa que proprietários dos terrenos a adquirir e respetivos valores a pagar são
efetivamente os seguintes:
Euclides Pereira Martins

Terreno com artigo matricial R-4952 Espinho, omisso na

Conservatória do Registo Predial de Mortágua, com a área de trezentos e setenta (370) metros
quadrados, a um euro e cinquenta cêntimos (1,50 €) o metro, perfaz o valor de quinhentos e
cinquenta e cinco euros (555,00 €).
Basilio Pereira

—

terreno com artigo matricial R-4954 Espinho, descrito na Conservatória

do Registo Predial de Mortágua sob o artigo 2947, com a área de mil e quarenta e três (1043)
metros quadrados, a um euro e cinquenta cêntimos (1,50 €) o metro, perfaz a

~emil
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quinhentos e sessenta e quatro euros e cinquenta cêntimos (1.564,50
Aires Duarte

—

€).

Terreno com artigo matricial R-4953 Espinho, omisso na Conservatória do

Registo Predial de Mortágua, com a área de trezentos e setenta (370) metros quadrados, a um
euro e cinquenta cêntimos (1,50 €) o metro, perfaz o valor de quinhentos e cinquenta e cinco
euros (555,00

€).

José Carlos Pereira

—

terreno com artigo matricial R-5383 Espinho, descrito na

Conservatória do Registo Predial de Mortágua sob o artigo 6966, com a área de cento e
noventa (190) metros quadrados, a um euro e cinquenta cêntimos (1,50 €) o metro quadrado,
o que perfaz o valor de duzentos e oitenta e cinco euros (285,00
Joaquim Gouveia Carvalhinho

€).

terreno com artigo matricial R-4950 Espinho, descrito na

Conservatória do Registo Predial de Mortágua sob o artigo 4898, com a área de seiscentos e
quarenta e oito (648) metros quadrados, a um euro e cinquenta cêntimos (1,50 €) o metro
quadrado o que perfaz o valor de novecentos e setenta e dois euros (972,00 E).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a aquisição
dos terrenos identificados e necessários à execução da obra de recuperação do Lagar de Varas
de Vale de Mouro, conforme informação do Chefe de Divisão de Conservação do Território e
Serviços Urbanos.
8.2.-DESENVOLVIMENTO AGRO-FLORESTAL:
8.2.1.-Expo Mortágua 2019:

—

—

—--------

O Senhor Presidente deu conhecimento que o Município está a organizar a ação EXPO
MORTÁGUA 2018, a realizar nos dias 25 a 27 de maio, e que o respetivo Programa integra
uma Feira de Cariz Industrial; Dia Mundial da Floresta; Forúm Florestal; Ciclo de
Conferências sobre Floresta, Ambiente e Alterações Climáticas; Trail Runing e Caminhada

—

Trilhos da Floresta; Concertos e Festival de Folclore, cujo orçamento global ascende a cento
e quatro mil quatrocentos e dez euros (104.410,00 E), fazendo o convite a todos os membros
do Executivo para estarem presentes.
A Câmara tomou conhecimento, e deliberou por unanimidade aprovar a realização da
ação EXPOMORTÁGUA 2019 e o Programa.
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Os respetivos procedimentos para adjudicação das prestações de serviços no âmbito do
Código da Contratação Pública serão desenvolvidos no uso da competência própria do
Presidente da Câmara.
8.2.1.-Almoço Volante Fórum Florestal

—

Apoio às Associações:—

—

O Senhor Presidente informou também, que no âmbito da realização do Fórum Florestal,
e à semelhança dos anos anteriores, será oferecido o almoço a todos os participantes neste
evento, realizando-se o mesmo no recinto da ExpoMortágua haverá a necessidade de recorrer
às associações aí presentes para a preparação dessas refeições, não sendo ainda possível
contabilizar o número de participantes, uma vez que se encontram a decorrer as respetivas
inscrições, pelo que propôs que o apoio a atribuir às associações correspondente à respetiva
despesa, cujo montante se estima em mil euros (1.000,00 E), seja presente a próxima reunião
de Câmara.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta.
9.-ADMINISTRACÃO:

—-----—

—

—

9.1. -MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2019
Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento
Municipal do corrente ano, pelo Senhor Vice- Presidente foi presente nos termos do Decreto

-

Lei número 54-A/99, de vinte e dois de fevereiro, conjugado com a alínea d), do número 1, do
artigo 33°. da Lei n°. 75/20 13, de 12 setembro, a proposta de modificação por alteração ao
orçamento que apresentava os seguintes valores:
Reforço despesas de capital

—

cem mil euros (100.000,00 E);

Anulação despesas de capital

—

Reforço despesas correntes

dezanove mil e quinhentos euros (19.500,00 €);

—

Anulação despesas correntes

—

cento e dezanove mil e quinhentos euros (119.500,00€);--

zero euros (0,0 E);

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal a Câmara deliberou, por
unanimidade aprová-la ficando a mesma arquivada nos serviços de contabilidade.
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9.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO
DE 2019:---—

—----------—-

—-------

—

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

—

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

do 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

zero euros (0,00 E);

Modificação de Financiamento não definido

vinte e oito mil e quinhentos euros

(28.500,00 E)
Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por
unanimidade aprová-la ficando a mesma arquivada nos serviços de contabilidade.
9.3.-PROGRAMA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO:

--

Pelo Senhor Presidente foi presente o Programa previsto para assinalar o Dia do
Município, a 30 de maio próximo:
15h00

1

PARQUE

DA EXPO MORTÁGUA

-

SESSÃO SOLENE DO DIA DO

MUNICÍPIO:
Intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Acácio Fonseca
Femandes;
Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Eng°. José Júlio Henriques
Norte;
Intervenção do Senhor Ministro do Planeamento, Dr. Nelson Sousa;
Entrega de Medalhas de Ouro Bons Serviços a Funcionários do Município;
Entrega de Medalhas de Ouro de Mérito Municipal a Associações do Concelho;
Entrega de Medalhas de Ouro de Mérito Municipal a Empresas do Concelho;
Entrega de Medalhas de Ouro de Mérito Municipal à Dr. Ana Abrunhosa ;
16h30 ABERTURA OFICIAL DA EXPOMORTÁGUA 2019.
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O Senhor Presidente informou que as despesas das atividades do programa serão
autorizadas no âmbito das suas competências próprias, e convidou todos os membros do
Executivo a estarem presentes.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa de Comemoração do Dia do
Município.
9.4.-MERCADO MUNICIPAL DE MORTÁGUA

-

DESISTÊNCIA DA OCUPAÇÃO

DA BANCA N°.22:------

—----

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido enviado a 29/04/2019, por carta registada, e
recebida a 05 05 2019, da Padaria Pastelaria Molelinhos, L&, a informar que a partir de 1 de
maio de 2019 não pretende ocupar mais a banca do Mercado Municipal de Mortágua no setor
de Pastelaria.
Sobre o presente pedido de desistência da ocupação da Banca do Mercado Municipal os
serviços administrativos da Divisão de Administração Geral e Finanças informam que:
“1- O requerente ocupa a banca n°.22, atribuída por deliberação da Câmara Municipal na
Reunião deO7 112011.
2.- O requerente, tem o pagamento da taxa de ocupação da referida banca regularizado até
Abril (inclusive).
3- Sendo a concessão de lugares no Mercado Municipal de responsabilidade da Câmara
Municipal deverá o requerimento ser presente a Reunião de Câmara para decisão sobre o
mesmo.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
desistência da ocupação do Mercado Municipal, prescindindo do prazo de cento e vinte (120)
de aviso prévio.
9.5.-IMPLEMENTAÇÃO DO DECRETO-LEI N°. 20/2019

-

TRANSFERÊNCIA DE

COMPETÊNCIAS DAS DIREÇÕES GERAIS ALIMENTAR E VETERINÁRIA:
No âmbito da concretização do Decreto

—

Lei n°. 20/2019, referente à transferência de

competências das Direções Gerais Alimentar e Veterinária para o Município foi presente o
projeto de protocolo a celebrar com a Direção Geral de Geral de Alimentação e Vetedpária,
19
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remetido através do oficio referência 8937

.

A Câmara deliberou por unanimidade proceder à análise do Protocolo em posterior
Reunião de Câmara.
9.6.-PROTOCOLO A CELEBRAR COM A AMA:--

-

Pelo senhor Presidente foi presente o Protocolo a celebrar com a AMA

—

Agencia para a

Modernização Administrativa IP e que tem por objeto definir as regras que visam a
autenticação através de chave móvel Digital, como meio mais seguro, nos sítios da lnternet do
Município.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo e mandatar o Senhor Presidente
a proceder à sua assinatura.
9.7.-PROGRAMA OPERACIONAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2020
DA

CANDIDATURA

N°.

INFRAESTRUTURAS E

FSUE

POTENCIA

—

A

-

APROVAÇÃO

01-9999-FSUE-000007,

RECUPERAR

RECUPERAÇÃO EM

MORTÁGUA

COMPENSAR DANOS DECORRENTES DOS INCÊNDIOS DE 2017:-----

—

--—Pelo Senhor Presidente foi presente a comunicação enviada por e-mail, em 13/05/2018,
pelo Programa Operacional Assistência Técnica 2020, através do qual notifica o Município
da decisão final de aprovação da candidatura FSUE —01-9999-FSEU -000007, Designação
da Operação “Recuperar

Infraestruturas e potenciar a recuperação em Mortágua”, eixo

prioritário “Compensar danos decorrentes dos incêndios 2017”, com programação temporal e
financeira:
Data de inicio

—

23-11-2017; Data de conclusão

—

30-06-2019.

Investimento Total: um milhão e noventa mil cento e trinta e nove euros (1.090.139,00 €);
Investimento elegível: setecentos e quarenta e três mil novecentos e dezassete euros e
quarenta e seis cêntimos ( 743.917,46 €);
Investimento não elegível
(51.998,00

—

cinquenta e um mil novecentos e noventa e oito euros

€).

Investimento elegível condicionado à existência de verba resultante de quebras de
execução verificadas noutros projetos

—

duzentos e noventa e quatro mil duzentos e vinR e
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três euros e cinquenta e quatro cêntimos (294.223,54 E).
Comparticipação máxima FSUE— um milhão e trinta e oito mil cento e quarenta e um
euros (1.038.141,00 E).
Taxa de cofinanciamento

-

cem por cento (100%).

Assim, remete o termo de aceitação da decisão de aprovação da operação e respetivo
anexo relativo à decisão para efeitos de assinaturas.
A Câmara deliberou por unanimidade mandatar o Senhor Presidente a assinar o termo de
aceitação da decisão de aprovação da candidatura.
10.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:------------------------10.1.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE

AO

PROCESSO

HABITAÇÃO/ANEXO

-

N°.

-

REQUERIMENTO N°.2019/2006,

01/2018/236,

CONSTRUÇÃO

NOVA

-

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°. 2019/2045, em
nome de José Luís Rodrigues Brás, 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 e setenta euros e trinta e oito cêntimos (1.070,38 €)
e de TMU no valor de duzentos e setenta e nove euros e vinte e três cêntimos (279,23 E),
referentes ao processo n.° 01/2018/175

-

Construção Nova —Habitação/Anexo, sita na Rua de

Santa Catarina, Freixo, Mortágua, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remigio,
Cortegaça e Almaça.
Porém, a Lei n°.51/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019,
veio alterar a Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das
autarquias locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
De acordo com a nova redação do n°. 9 do artigo 16°. passa a ser da competência da
Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estrito cumprimento das normas do
regulamento referido no n°.2.
A

Assembleia

Municipal

aprovou

na
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transitoriamente até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da
aplicabilidade do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e
Taxas para efeitos do artigo 16°., n°. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e
republicada pela Lei no. 5 1/2018, de 16 de agosto.
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 da gestora do processo constante no processo considera que a petição reúne
condições para ser apreciada em reunião de Câmara.
Assim, a Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
isenção de pagamento de taxas de licenciamento no valor de mil e setenta euros e trinta e oito
cêntimos (1.070,38 E) e de TMU no valor de duzentos e setenta e nove euros e vinte e três
cêntimos (279,23 E), referentes ao processo n.° 01/2018/175

Construção Nova

-

—

Habitação/Anexo, sita na Rua de Santa Catarina, Freixo, Mortágua, União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça.
10.2.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

-

REQUERIMENTO N°. 2369/2019,

REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2018/230, CONSTRUÇÃO NOVA
TÉCNICA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MORTÁGUA

-

ZONA

-

ALINEA c)

DO N°. 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO,
EDIFICAÇÃO E TAXAS:—

——----

—--—-——-

Foi presente o requerimento registado sob o n°.2369/2019, em nome da Santa Casa da
Misericórdia de Mortágua, com o NIF 501103546, com

sede na Rua Dr. António José

Branquinho da Fonseca, n°. 4, 3450-151 Mortágua, a requerer a isenção de pagamento da taxa
no valor de quatrocentos e sessenta e nove euros e sessenta cêntimos (469,60 E) referente ao
licenciamento do processo n°.01/20l 8/230 para a Construção Nova

—

Zona Técnica

,

sito na

Rua Dr. António José Branquinho da Fonseca, n°.4, União das Freguesias de Mortánua. Vale
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de Remígio, Cortegaça e Almaça.
A Lei n°.51 2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, veio
alterar a Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
De acordo com a nova redação do n°. 9 do artigo 16°. passa a ser da competência da
Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estrito cumprimento das normas do
regulamento referido no n°.2.
A

Assembleia

Municipal

aprovou

na

sessão

extraordinária

de

25/01/2019,

transitoriamente até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da
aplicabilidade do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e
Taxas para efeitos do artigo 16°., n°. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e
republicada pela Lei n°. 51/2018, de 16 de agosto.
Assim, conforme o previsto na alínea c), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas a Câmara Municipal pode conceder a isenção
de pagamento de taxas a “Às pessoas coletivas de direito público ou utilidade pública que, por
legislação especial, beneficiem de idêntico regime”.
A informação da gestora do processo constante no processo considera que a petição reúne
condições para ser apreciada em reunião de Câmara.
Assim, a Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
isenção de pagamento da taxa no valor de quatrocentos e sessenta e nove euros e sessenta
cêntimos (469,60 E), referente ao licenciamento do processo n°.O1/2018/230
construção nova

—

para a

Zona Técnica, sito na Rua Dr. António José Branquinho da Fonseca, n°.4,

União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça.
Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo, os

Vereadores Dr. Eusébio Lourenço Ferreira e Senhor Nelson António Rodrigues Filipe
ausentaram-se da reunião durante a discussão e votação do presente ponto, considerando o
impedimento de poderem intervir uma vez que fazem parte dos Órgãos da Instituição.
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10.3.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

-

REQUERIMENTO N°. 2039/2019,

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

-

CONSTRUÇÃO

EMPREENDIMENTO TURISTICO/ROTELARIA, NA PARCELA C DO

PLANO DE PORMENOR DO CRAFUNCHO ALINEA b) DO N°. 1 DO ARTIGO 29°.
-

DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS:
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento n°. 2039/2019, em nome da FIMMO

—

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, com morada na Av. Professor Doutor
Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edificio 3, freguesia de Porto Salvo, Concelho de
Oeiras, 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 de seis mil quinhentos e quarenta e dois euros e dez cêntimos (6.542,10 €), referente
ao licenciamento do processo ri0. 01/2018/50, para Alteração e construção nova de
empreendimento turístico/hotelaria, localizado Parcela C do Plano de Pormenor do
Crafuncho, Craflincho, União das freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e
Almaça

—

Mortágua.

A Lei n°.5 1/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, veio
alterar a Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
De acordo com a nova redação do n°. 9 do artigo 16°. passa a ser da competência da
Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estrito cumprimento das normas do
regulamento referido no n°2.
A

Assembleia

Municipal

aprovou

na

sessão

extraordinária

de

25/01/2019,

transitoriamente até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da
aplicabilidade do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e
Taxas para efeitos do artigo 16°., n°. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e
republicada pela Lei n°. 5 1/2018, de 16 de agosto.
Assim, conforme o previsto na alínea b), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxa:: Câmara Municipal pode conc~ieã~~
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de pagamento de taxas a “Ás empresas que criem no mínimo 5 postos de trabalho.”.
A informação da gestora do processo, datada de 2/05/2019, refere o seguinte:
Requerente solicita a isenção do pagamento das taxas ao abrigo da ai b) do n°. 1 do art°.
29°. do Regu. Mun. de Urban. Edif. , tendo para isso:
----Apresentado Extrato de Declaração de Remuneração (Segurança Social)

—

V. Fl.s 437 a

422;
Declaração de fis. 436.
Tendo em conta o que determina a referida ai. b) relativamente a estes documentos chama
a atenção para:
A entidade empregadora que se compromete a criar 15 novos postos de trabaiho (V. f.s
436) não é tituiar do processo de obras aqui em questão, mas sim a entidade Exploradora
daquele Empreendimento;
A certidão permanente (registo comercial da empresa) apresentada é da Entidade
Exploradora do empreendimento
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade remeter o assunto
ao assessor jurídico para emissão de parecer.
10.4.-REQUERIMENTO

N°.

1353/2019

-

PROJETO

DE

ARQUITETURA

REFERENTE AO PROCESSO N°. O 1/2019/38, DA TRIA PARA CONSTRUÇÃO DE
ARMAZÉM DE ASSEMBLAGEM E ACONDICIONAMENTO, NO LOTE N°. 1/2 DO
PARQUE INDUSTRIAL MANUEL LOURENÇO FERREIRA
PROPRIEDADE HORIZONTAL:

-

CONSTITUIÇÃO DE

—-------------------------

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento n°. 1352/2019, em nome da Tria

—

Serviços, Materiais e Equipamentos, S.A., com o NIF 502217022, com sede no Parque
Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 43, Mortágua, referente ao processo n°.
01/2019/38, de licenciamento do projeto de arquitetura da obra de construção de Armazém
de Assemblagem e Acondicionamento, no lote 1/2 do Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, e que
requere também que seja sujeito ao regime de propriedade horizontal de aca
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respetiva memória descritiva que se dá aqui por integralmente reproduzida e que define a
intenção de edificação de duas (2) áreas fúncionais:
fração A

de armazém para a assembiagem, acondicionamento e escritórios.

fração 8

de armazém de serragem/serração em madeira e escritórios.

O Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do Território exarou sobre o
processo o Parecer Técnico que se dá aqui por integralmente reproduzido ficando apenso à
presente ata para todos os efeitos legais.
Sobre o assunto o Senhor Vereador com competência delegada emitiu em 10/05/2019 o
despacho que a seguir se transcreve:
Atento ao conteúdo do Parecer técnico datado de 17/04/2019 no qual subsistem dúvidas
no enquadramento da pretensão às regras da Propriedade Horizontal e considerando que a
questão em apreço se afigura atípica, porquanto, a constituição de um pavilhão em
propriedade horizontal redundara no fracionamento do mesmo, convertendo-se uma unidade
em duas frações autónomas suscetíveis, no futuro, de diferentes titularidades, sendo certo que
do Regulamento da Zona Industrial não resulta de uma forma expressa que obstaculize esta
pretensão, bem como, da legislação geral aplicável também não resulta uma proibição
expressa de constituir propriedade horizontal em loteamento industrial, o presente processo
deverá ser remetido à Câmara Municipal, para deliberar aprovar em Reunião de Câmara.
Informa-se ainda que em caso de deferimento, na emissão da certidão comprovativa, serão
devidas as taxas previstas no n°.2 e 2.1 da seção

XIX,

da Tabela de Taxas anexa ao

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto pareceres Técnicos exarados no processo,
deliberou por unanimidade emitir a certidão de constituição em propriedade horizontal,
devendo o requerente proceder ao pagamento das respetivas taxas.
10.5.-DECLARAÇÃO

DE

CADUCIDADE

DO

PROCESSO

01/2016/244, DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO

DE
-

OBRAS

N°.

EXTINÇÃO DO

PROJETO DE DECISÃO TOMADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 03/04/2019:---------Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2016/244, em nome de em
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Maria Teresa de Oliveira Mendes, residente na Rua Luis de Camões, n°.49, Barril, União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, referente à Alteração e
Ampliação de Moradia, sita na Rua Luis de Camões, n°.5 1, Barril, União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, com vista à declaração de caducidade do
licenciamento para a realização da operação urbanística.
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 03/04/2019, conforme o
disposto no artigo 71.°, n.° 5 do Decreto-Lei n.° 555 99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, em conjugação com o
estatuído nos artigos 1210 e 122° do Código de Procedimento Administrativo (CPA),
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro,

foi notificada através do oficio

referência 1032 de 15/04/2019 o requerente Maria Teresa de Oliveira Mendes, para, querendo,
se pronunciar, em sede de audiência prévia, por escrito, no prazo de dez (10) dias úteis a
contar da sua notificação, sobre a intenção de declarar a caducidade do ato que deferiu o
licenciamento da operação urbanística do processo n.° 01/2016/244, atendendo a que o
requerente não requereu a emissão do alvará no prazo de um ano e sua prorrogação.
Conforme o despacho do Senhor Vereador com competência delegada, datado de
10/05/2019 veio o requerente através de requerimento, datado de 15 04/2019, solicitar a
emissão do alvará da licença, sendo sua intenção deferir o licenciamento.
Assim considerando que a requerente procedeu ao licenciamento da obra, mediante
emissão do alvará da licença, propõe-se que a Câmara Municipal determine a extinção por
inutilidade superveniente da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 03/04/2019 de
intenção de caducidade de declarar a caducidade do ato que deferiu o licenciamento da
operação urbanística do processo n.° 01/2016/244 nos termos do número 1, do artigo 95°. do
CPA, com subsequente arquivamento do processo.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade determinar a
extinção do processo por inutilidade superveniente da deliberação tomada na Reunião de
Câmara de 03 04 2019 de intenção de caducidade de declarar a caducidade do ato que deferiu
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o licenciamento da operação urbanística do processo n.° 01/2016/244, nos termos do número
1, do artigo 95°. do CPA, com subsequente arquivamento do processo.
10.6.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO DO PROCESSO
DE OBRAS N°. 01/2014/122, DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA MORADIA
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2014/122 em nome de Ana Paula
Carvalho da Cruz Marques, residente em Rua Principal, n°. 12, Lourinha de Cima, União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, referente à alteração e
ampliação de habitação, sita na Rua Principal, n°. 12, Lourinha de Cima, União de Freguesias
de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, com vista à declaração de caducidade do
licenciamento daquele processo de operação urbanística.
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 20 03 2019, ao abrigo do
da alínea a), n°. 3 do artigo 71.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

RJUE, e artigos 121.0

e seguintes do CPA, foi a Senhora Ana Paula Carvalho da Cruz Marques notificado através
do oficio rei”, 866, de 28/03 2019, para, querendo, se pronunciar, em sede de audiência
prévia, por escrito, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação, sobre a intenção de
declarar a caducidade do processo n.° 01/2014/122 que deu origem ao alvará de licença
n°.8/2015 cujo término da 2~. prorrogação ocorreu em 14/2/2019, ao abrigo do disposto na
alínea d) do n.° 3 do artigo

71.0

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE),

aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555 99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, uma vez que
as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou na autorização ou suas
prorrogações, contado a partir da data da emissão do alvará, nem se pronunciou no prazo
concedido.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade em conformidade
alínea d) do n.° 3 do artigo

71.0

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE),

aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, declarar, a
título de decisão final, a caducidade do processo n.° 01/2014/122, que deu origem ao alvará
de licença n°. 8/2015, cujo término ocorreu em 14/2/2019, com o consequente arquivantnto
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definitivo do processo, sendo dado conhecimento ao requerente e aos serviços de fiscalização.
10.7.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO DO PROCESSO
DE OBRAS N°. 01/2016/176 DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, ANEXO, PISCINA E
MURO DE VEDAÇÃO:---------

—-------

—--

—

—---Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. O 1/2016/176 em nome de Celso Lopes
Rodrigues Sebastião, residente em Rua do Alto do Forno, Buarcos, Figueira da Foz, referente
à construção de moradia, anexo, piscina e muro de vedação, sita na Pereira, União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, com vista à declaração de
caducidade do licenciamento daquele processo de operação urbanística.
Analisado o processo, constata-se que:
1.-Foi emitido alvará de obras de construção n.° 3/2017, cujo prazo de validade teve início
a 31/01/2017 e termo a 28/03/2019 (2a. prorrogação).
2.-As obras não foram concluídas no prazo fixado na licença, ou suas prorrogações,
contado a partir da data de emissão do alvará.
3.-Em 17 04 2019 foi emitido Despacho pelo Senhor Vereador com competência
delegada que determina que:
“Do teor do parecer técnico datado de 15 04 2018 e das informações dos serviços
administrativos municipais (fis. 482) e dos serviços de fiscalização municipal datado de
15/04/2018 (fis. 484) ressalta que a obra não se encontra concluída encontrando-se em fase de
acabamentos, estando a ser respeitado o processo aprovado.
O alvará de Licença de Construção n° 3 / 2017 terminou o prazo nele previsto para a
execução da obra em 28/03/2019, após ter tido duas prorrogações de seis meses cada.
O art.° 71.°, 3, d) do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação prescreve que a licença
caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença. Conforme preceitua o n.°
5 do art.°

71.0

do diploma legal vindo de referir, a caducidade da licença deve ser declarada

pela câmara municipal, após audiência prévia do interessado. Assim, tendo em conta o
exposto, deverá o processo ser remetido à Câmara Municipal para deliberar sobre a intenção
de declaração de caducidade e respetivos fúndamentos e, caso seja deliberada favoravelthente
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a intenção de declarar a caducidade do licenciamento, deverá ser o requerente notificado do
teor da deliberação sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias uteis para o exercício da
audiência prévia. Mais, deverá o requerente ser advertido, no oficio de notificação para o
exercício da audiência prévia, da previsão legal ínsita no referido art.° 72.° do RJUE, ou seja,
de que pode requerer nova licença, e que serão utilizados no novo processo os elementos que
instruíram o processo anterior desde que o novo requerimento seja apresentado no prazo de 18
meses a contar da data da caducidade ou, se tal prazo estiver esgotado, não existirem
alterações de facto e de direito que justifiquem nova apresentação, bem como de que a
renovação da licença nos termos supra expostos é condição essencial para o prosseguimento
do processo 01 2016/176.”
Assim, a Câmara deliberou por unanimidade:
1.- Notificar o Requerente que é intenção do Executivo declarar a caducidade do processo
n.° 01/2016/176, que deu origem ao alvará de licença n°. 3/2017 cujo término da 2~.
prorrogação ocorreu em 28 03 2019 , ao abrigo do disposto no artigo 71°. , n°. 3, alínea d) do
Regime Jurídico da urbanização e Edificação a (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.°
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.
2.- Conceder ao Requerente o prazo de dez (10) dias úteis, para dizer o que se lhe oferecer
sobre o assunto, a fim de ser tomada a decisão final, conforme o disposto no artigo 71.°, n.° 5
do RJUE em conjugação com o estatuído nos artigos 121° e 122° do Código de Procedimento
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4 2015, de 7 de janeiro.
3.- Advertir o requerente, no oficio de notificação para o exercício da audiência prévia, da
previsão legal ínsita no referido art.° 72.° do RJUE, ou seja, de que pode requerer nova
licença, e que serão utilizados no novo processo os elementos que instruíram o processo
anterior desde que o novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a contar da
data da caducidade ou, se tal prazo estiver esgotado, não existirem alterações de facto e de
direito que justifiquem nova apresentação, bem como de que a renovação da licença nos
termos supra expostos é condição essencial para o prosseguimento do processo 01/2016/176.--
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10.8.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO DO PROCESSO
DE OBRAS N°. 01/2017/138, DE CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO INDUSTRIAL E
MUROS DE VEDAÇÃO:

—------------

—-------

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2017/138, em nome de INDALVA,
Unipessoal, Lda. com sede na Rua Principal, S. Pedro do Sul, Penacova, referente à construção
de edificio industrial e muros de vedação,

sita no lote 6 do Parque Industrial Manuel

Lourenço Ferreira, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça,
com vista à declaração de caducidade do licenciamento para a realização da operação
urbanística.
Depois de analisado o processo verifica-se que:
1.-O pedido de licenciamento supra mencionado foi deferido por despacho de 12/04/2018,
tendo sido comunicado tal facto ao requerente pelo oficio referência 10316 DAGF/AG, em
23/04/2018 e que o mesmo dispunha de 1 ano para requerer o respetivo alvará de construção,
sob pena de caducidade do mesmo.
2.- Como não foi entregue qualquer pedido para requerer a licença estando o prazo
ultrapassado, em 03/05/2019 foi emitido Despacho pelo Senhor Vereador com competência
delegada:
Tendo em conta a informação dos serviços administrativos, datada de 2/05/2019 de fis.
329, encontra-se ultrapassado o prazo de um ano para requerer a emissão de alvará.
Nos termos do disposto no art.° 71.°, n.° 2 do Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação

—

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

licenciamento não for requerida a emissão do respetivo alvará.
Conforme preceitua o n.° 5 do art.°

71.0

do diploma legal vindo de referir, a caducidade da

licença deve ser declarada pela câmara municipal, após audiência prévia do interessado.
Assim, deverá o processo ser remetido à Câmara Municipal para deliberar sobre a
intenção de declaração de caducidade da licença e respetivos fundamentos e, caso seja
deliberada favoravelmente a intenção de declarar a caducidade do licenciamento, deverá ser o
requerente notificado do teor da deliberação sendo-lhe concedido o prazo de 10 (da) dias
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uteis para o exercício da audiência prévia”.
Assim, a Câmara Municipal apreciou e deliberou por unanimidade:
1-Notificar o Requerente que é intenção do Executivo ao abrigo do n.° 2 do artigo

71.0

do

Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que aprovou o Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação

—

RJUE, declarar a caducidade do ato que deferiu o

licenciamento da operação urbanística, atendendo a que o requerente não requereu a emissão
do alvará no prazo de um ano e sua prorrogação.
2.- Conceder ao Requerente o prazo de 10 dias úteis, para dizer o que se lhe oferecer sobre
o assunto, a fim de ser tomada a decisão final, conforme o disposto no artigo

71.0,

n.° 5 do

RJUE em conjugação com o estatuído nos artigos 121° e 122° do Código de Procedimento
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4 2015, de 15 de janeiro.
10.9.-CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE E AMPLIAÇÃO DE COMPARTES
10.9.1.-Processo n°. 2019/12:----—

—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°.10/2019 12 em nome de Carlos Alberto
Cardoso Vidal Matoso, em que na qualidade proprietário do prédio rústico inscrito na matriz
da Freguesia de Pala, com o artigo 1105, no local denominado “Porto dos Colos”,

com a

área 0,499500 ha, requere 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 compra
e venda a favor de Carlos Alberto da Cunha Grilo e José Tomás das Neves.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e considerando o parecer técnico exarado no
processo, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
10.9.2.- Processo n°. 2019/13:-----—

—

—

—------—

——

-—--Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°.10/2019/13 em nome de Carlos Alberto
Cardoso Vidal Matoso, em que na qualidade proprietário do prédio rústico inscrito na matriz
da Freguesia de Pala, com o artigo 1102, no local denominado “Porto dos Colos”,
área 4,036000 ha,

com a

requere 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 compropried
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ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de escritura de compra
e venda a favor de Carlos Alberto da Cunha Grilo e José Tomás das Neves.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e considerando o parecer técnico exarado no
processo, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
10.9.3.-Processo n0 2019/14:

——

—---

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/14 em nome de Carlos Alberto
Cardoso Vidal Matoso, em que na qualidade proprietário do prédio rústico inscrito na matriz
da Freguesia de Pala, com o artigo 985 no local denominado “Vale dos Meios”, com a área
32,032300 ha, requere 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 compra e venda a
favor de Carlos Alberto da Cunha Grilo e José Tomás das Neves.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e considerando o parecer técnico exarado no
processo, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
10.10.-EDIFICAÇÕES EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
10.10.1.-Processo no. 08/2017/04:

—--

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 08/2017/04, referente ao prédio
em mau estado de conservação, sita na Rua Dr. João Lopes de Morais, 51, em Mortágua,
propriedade de Jorge Manuel Gomes da Fonseca, com residência em Rua da Escola, n°.67,
Vila Nova, 3450

—

346 Sobral, acompanhado da carta do proprietário recebida nos serviços

em 16/03/2019, em que em síntese alude que:
Ainda não tratou da demolição do edifício sito na Rua Dr. João Lopes de Morais pelo
motivo de apesar já te contactado uma empresa para proceder à referida demolição ainda não
conseguiu arranjar disponibilidade para iniciar o respetivo processo, devido ao excesso de
serviços, que a mesma tem agendado.
Assim solicita o alargamento do prazo por mais três (3) meses.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade
prorrogação do prazo para a demolição do edifício por mais três (3) meses.
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10.10.2.-Processo n°. 08/2018/ 2:-----

—-----------

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 08/2018/2 sobre a existência de um
edifício em mau estado de conservação em Falgaroso do Maio, União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, de propriedade de Pedro Luis de Meneses
Cabral, residente, na Rua

Jorge Anjinho, Lote n°. 13

—

6A, 3030

—

382 Coimbra

acompanhado do Despacho do Senhor Vereador com a competência delegada que a seguir se
transcreve:
“Atento ao teor do Parecer Técnico emitido a 30/04/2019 e ao conteúdo da Informação
dos Serviços de Fiscalização de fls. 13, dando conta que pela reconstrução foram resolvidas e
asseguradas as situações mais pertinentes relativas à instabilidade, insalubridade e
insegurança, e considerando que o presente processo foi alvo a 04/04/2018 de uma
deliberação da Câmara na qual foi concedido o prazo de um ano, para reconstruir o prédio,
deverá o processo ser remetido à Câmara Municipal para deliberar sobre a proposta de
arquivamento emitida pelo Chefe DPAT no Parecer Técnico supracitado.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o
arquivamento do processo, considerando que de acordo com o Parecer Técnico do Chefe da
DPAT a situação já se encontra resolvida.
PERÍODO DE INTERVENCÃO ABERTO AO PÚBLICO:

—

—-

Não se registou a presença de qualquer Munícipe.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata
por mim
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Secretário do

