CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 24/2019
-----ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM VINTE E SETE DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE:
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, pelas quinze
horas, nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do EdifTcio 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 PPDIPSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira e Dr. Eusébio Lourenço
Ferreira.
Eleitos pelo PS: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Senhor Nelson António Rodrigues
Filipe.
A reunião foi secretariada pela Coordenadora Técnica do Núcleo de Administração Geral,
Rosa Maria Ferreira Breda.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
I

-

PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

----O Senhor Presidente informou que:
----Segundo dados do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses relativo ao ano de
2018, recentemente divulgado, Mortágua estava entre os Municípios com melhor eficiência
financeira, considerando o universo dos 308 municípios portugueses.
----O relatório apresenta uma análise económica e financeira das contas dos 308 Municípios
relativas ao exercício económico de 2018. Procede ainda a uma análise da situação económica,
financeira e patrimonial dos municípios, da execução orçamental (receita e despesa), e
apresenta um ranking global dos Municípios, com base na avaliação de 11 indicadores
(variáveis e rácios financeiros).
De acordo com o referido relatório, Mortágua posicionou-se no 2° lugar no Ranking
Global dos Municípios do Distrito de Viseu com melhor pontuação global e nos cinquenta (50)
melhores do país em termos de eficiência financeira quando é analisada a lista dos çem (IQO)
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melhor classificados globalmente.
O Município de Mortágua destaca-se ainda no ranking global que analisa o prazo médio de
pagamentos aos fornecedores, com um prazo médio de sete (7) dias, que é inferior a 2017 e
2016. Desta forma, constata-se que o Município continua a pagar num prazo útil e reduzido
aos fornecedores e empreiteiros, honrando atempadamente os seus compromissos.
----O Anuário revela ainda que o Município de Mortágua está entre os 50 com menor passivo
exigível, o que significa que possui um baixo endividamento.
A Câmara tomou conhecimento.
II- PERIODO DA ORDEM Do DIA:—

-

1.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/11/2019:----Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 13/11/2019, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
21/11/2019:—--—

—--—

—--

—----------—--

—

Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião extraordinária realizada a 21/11/2019, aprovada por unanimidade em minuta e
dispensada a sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
Conforme dispõe o n°. 3 do artigo 34°. do Código do Procedimento Administrativo não
participou na votação o Vereador Dr. Eusébio Lourenço Ferreira a vez que não esteve presente
na Reunião por se encontrar fora do País (Espanha) em representação do Município no âmbito
de ação promovida pela Comunidade Intennunicipal da Região de Coimbra, e integrada na
candidatura “Turismo Militar”
3.-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.
----Deu também conhecimento da publicação em Diário da República da seguinte legislação:
Decreto-Lei n.° 153/2019

-

Diário da República n.° 200/2019, Série 1 de 2019-10~17:

Alteração o prazo de garantia para acesso ao subsídio social de desemprego.--2
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Lei n.° 123 2019

-

Diário da República n.° 201/2019, Série 1 de 2019-10-18: Terceira

alteração ao Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o regime jurídico da
segurança contra incêndio em edificios.
Decreto-Lei n.° 157/2019

-

Diário da República n.° 203/2019, Série 1 de 2019-10-22:

Regula a forma do ato de instituição e o Regime do Registo de Fundações.
Decreto Regulamentar n.° 6/2019

-

Diário da República n.° 203/2019, Série 1 de 2019-10-

22: Altera o Regulamento de Sinalização do Trânsito.
Decreto do Presidente da República n.° 58/2019 Diário da República n.° 206/2019, Série
-

1 de 2019-10-25: Ratifica o Instrumento de Emenda da Constituição da Organização
Internacional do Trabalho, adotado pela Conferência Internacional do Trabalho, na sua 72.a
Sessão, realizada em Genebra, a 24 de junho de 1986.
Decreto do Presidente da República n.° 59/2019 Diário da República n.° 206/2019, Série
-

1 de 2019-10-25:
Ratifica o Protocolo Adicional à Carta Europeia de Autonomia Local Relativo ao Direito
de Participar nos Assuntos das Autarquias Locais, adotado em Utreque, em 16 de novembro de
2009.
Resolução da Assembleia da República n.° 217/2019

-

Diário da República n.° 206/2019,

Série 1 de 2019-10-25: Aprova o Instrumento de Emenda da Constituição da Organização
Internacional do Trabalho, adotado pela Conferência Internacional do Trabalho, na sua 72.a
Sessão, realizada em Genebra, a 24 de junho de 1986.
----Resolução da Assembleia da República n.° 218/2019

-

Diário da República n.° 206/2019,

Série 1 de 2019-10-25: Aprova o Protocolo Adicional à Carta Europeia de Autonomia Local
Relativo ao Direito de Participar nos Assuntos das Autarquias Locais, adotado em Utreque, em
16 de novembro de 2009.
----Decreto-Lei n.° 164/2019

-

Diário da República n.° 206/2019, Série 1 de 2019-10-25:

Estabelece o regime de execução do acolhimento residencial, medida de promoção dos direitos
e de proteção das crianças e jovens em perigo.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA.
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da T
3
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número 224, referente ao dia 26/11/2019, que depois de rubricado se dá aqui por
integralmente reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EXPEDIENTE:
5.1.-ASSOCIAÇÃO

—

—

NACIONAL

DE

—

MUNICÍPIOS

—

PORTUGUESES

-

COMUNICAÇÃO DAS TAXAS E ISENÇÕES DE DERRAMA MUNICIPAL SOBRE O
LUCRO TRIBUTÁVEL DO PERÍODO DE 2019, NOS TERMOS DO N°.17 DO
ARTIGO 18°. DA Lei n°. 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO:—--------------Foi presente a circular n°. 62/2013, de 20/11/2019 da Associação Nacional de Municípios
através da qual, e a solicitação da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)
Serviços do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas,

-

Direção de

divulga as suas instruções

relativamente aos termos e procedimentos para a comunicação das taxas e isenções de derrama
municipal neste ano de 2019, em conformidade com o n°. 17 do artigo 18°. da Lei n°.73/2013,

de 3 de setembro, alterado e republicado pela Lei n°. 51 2018, de 16 de agosto.
Sem prejuízo, mais a informa que naquela data, em consonância como defendido por
aquela Associação, também alertamos a Autoridade Tributária para a necessidade de proceder
ao alargamento do prazo para aquela comunicação até ao final de Dezembro de 2019.
A Câmara tomou conhecimento.
5.2.-Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)
(TDT) Protocolo de Colaboração:
Foi presente a comunicação

—

Televisão Digital Terrestre

—-—--—------—-------

enviada por e:mail

da A Autoridade Nacional de

Comunicações (ANACOM), em que informa que:
A rede de emissores de Televisão Digital Terrestre (TDT) vai ser alterada para possibilitar
a introdução do 5G em Portugal. Esta mudança, que está previsto ter início a partir da 3~
semana de janeiro de 2020, será gradual, começando do sul do País para o norte, e terminando
nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, em junho de 2020. Está previsto efetuar um
piloto em 27 de novembro com incidência no concelho de Odivelas e algumas freguesias
limítrofes.
O processo de mudança não vai abranger a totalidade dos utilizadores de DT, uma vez
que alguns já estão sintonizados em emissores que não vão ser alteradersi~~~jA
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pessoas apenas terão que sintonizar novamente o seu televisor e só o poderão fazer quando
ficarem sem imagem. A ANACOM optou por um modelo de migração que não exige
substituição ou reorientação de antenas, nem a compra de televisores ou de descodificadores.
Neste processo ninguém ficará sem televisão ou terá que subscrever televisão paga. Todas as
pessoas continuarão a ver TDT gratuitamente, como tem acontecido até agora, apenas terão
que fazer a sintonia do seu televisor, usando.
Apesar da simplicidade do processo, a ANACOM irá disponibilizar uma linha telefónica
gratuita destinada a esclarecer dúvidas e dar apoio aos utilizadores na sintonia das novas
frequências. Além disso, irá ter equipas técnicas no terreno que poderão ajudar as pessoas que
não consigam fazer a sintonia do seu televisor ou da sua box de TDT.
Neste processo de esclarecimento e apoio às populações considera de grande relevância
poder contar com a colaboração das autarquias locais, pelo que anexa um projeto de protocolo
que gostaria de estabelecer neste domínio com este município, sem prejuízo de outras
iniciativas que possamos desenvolver.
Prevendo o protocolo na cláusula 2~. as obrigações das partes que se transcrevem:
“Cláusula

2~a

Obrigações das partes
Tendo em vista a divulgação da informação referida na cláusula anterior, as partes
assumem os seguintes compromissos:
a) A Câmara Municipal colaborará com a ANACOM, nomeadamente através da
disponibilização de instalações e dos meios adequados, na organização de sessões informativas
sobre o processo de alteração da rede de TDT e a ressintonia dos equipamentos, convidando
para o efeito as entidades tidas por convenientes, nomeadamente as que lidam de perto com as
populações;
b) A ANACOM, através dos seus colaboradores, e em colaboração com os municípios
envolvidos, promoverá sessões infonnativas por grupos de municípios, sempre que confirme o
respetivo interesse por parte das autarquias, dirigida aos autarcas e técnicos autárquicos, e
outras entidades que as autarquias identifiquem como relevantes, em qu

e

processo de mudança da TDT, designadamente como fazer a ressintonia, ha

an o

aos munícipes nesse processo;
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e) O município, recorrendo aos suportes entendidos por adequados (faturas de água,
newsletter, sítio na Internet, videowalls, pontos de atendimento aos munícipes, meios
municipais de transporte de passageiros, mupis/ourdoors, etc.), disponibilizará na sua área de
intervenção a informação e os suportes facultados pela ANACOM;
d) Nos casos em que os munícipes contactem telefónica ou presencialmente a autarquia
para solicitar ajuda para a ressintonia dos televisores, o município dará em articulação com a
ANACOM a melhor colaboração em termos de apoio técnico nesse processo, incluindo por via
da deslocação dos seus próprios técnicos para ajudarem à sintonia, se for caso disso;
e) A ANACOM disponibilizará equipas técnicas que apoiarão localmente as populações
na fase de alteração da rede de emissores da TDT;

O

A ANACOM disponibilizará e enviará, a expensas suas, todo o material de sua

propriedade, nos formatos disponíveis, com informação relevante para dar apoio aos
consumidores na ressintonia dos seus televisores;
g) A Câmara Municipal e a ANACOM poderão identificar e colaborar na realização de
outras iniciativas consideradas apropriadas para a divulgação e disseminação da informação
relativaàTDT.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo
mandando o Senhor Presidente da Câmara para proceder à sua outorga.
5.4.-ASSOCIAÇÃO

DE

ESTUDANTES

BIOMEDICAS ABEL SALAZAR

-

DO

INSTITUTO

DE

UNIVERSIDADE DO PORTO:

CIÊNCIAS
--~

Foi presente o a comunicação enviada por correio eletrónico da Associação de Estudantes
do ICBAS (Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar) através da qual

convida

o

município de Mortágua a participar na XVI edição do Med On Tour, a maior campanha de
rastreios de saúde feita por estudantes de medicina em Portugal.
O Med On Tour é a maior ação de rastreios de saúde feita por estudantes de medicina em
Portugal!
Consiste num programa que envolve várias faculdades de medicina do país, em que cada
uma das quais organiza nas suas localidades mais próximas 3 dias de rastreios
cardiovasculares, mas também de palestras de educação sexual.
Para o ICBAS, o Med On Tour é também: novo nome da antiga
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uma atividade que, ao longo de muitos anos, fez chegar a muitas cidades, vilas e aldeias do
norte e centro de Portugal, a companhia e dedicação dos nossos estudantes.
A AEICBAS-UP organizará equipas de sete a dez estudantes do curso de Medicina do
Instituto de Ciéncias Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, que serão
distribuídas pelos vários municípios aderentes.
Todos os estudantes já iniciaram o ciclo clínico, sendo alunos a partir do 3° ano do
Mestrado Integrado em Medicina.
----Para além disto, todos os alunos participantes receberão previamente à atividade uma
formação específica para o exercer autónomo e competente dos rastreios, ministrada por
profissionais de saúde qualificados afetos ao Centro Hospitalar Universitário do Porto e/ou do
Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS.
Será igualmente fornecida a qualificação para as palestras de Educação Sexual, por um
formador da Associação Nacional de Estudantes de Medicina- ANEM.
Em termos de objetivos específicos, no que à população adulta diz respeito, pretendem-se
realizar as seguintes atividades:
Medição da pressão arterial, índice de massa corporal, perímetro abdominal e glicemia
capilar;
Ensino dos principais sinais de alarme para o enfarte agudo do miocárdio e o acidente
vascular cerebral;
Determinação do score de risco para o desenvolvimento de diabetes meilitus tipo 2;
Educação para a saúde relativamente à adoção de hábitos de vida saudáveis;
•

Sensibilização para a importância da adesão aos rastreios oncológicos;

•

Sensibilização para a importância da vacinação.

Já em termos de específicos, no que à população jovem diz respeito, pretendem-se realizar
as seguintes atividades:
Sessões teóricas sobre educação sexual;
•Ensino das principais doenças e infeções sexualmente transmissíveis e comportamentos
de risco;
Abordagem aos métodos contracetivos;
•

Desmistificação de mitos urbanos em relação a esta temática.
7
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Estabelecer uma comunicação e colaboração frutíferas com as instituições locais de saúde
(centros de saúde, farmácias, etc.) é também um dos nossos objetivos.
----O “MedOnTour” visa também marcar um papel cívico pró-ativo na luta contra o abandono
do Interior do país, vítima de sucessivas desigualdades e carência de oportunidades de
desenvolvimento.
Assim, esta atividade promove o contacto dos estudantes com aldeias, vilas e cidades do
Interior, mostrando-lhes a realidade diária dessas regiões, muitas delas sem o acesso devido
aos cuidados de saúde.
Os municípios têm, assim, uma excelente oportunidade de quiçá fixar futuros médicos, já
que os estudantes, para além de realizarem rastreios, têm a oportunidade de conhecerem
melhor o município, bem como todas as suas potencialidades.
Assim, pedem ao Município se aderir à participação da XVI edição do Med On Tour:
1.- Estrutura física para a realização dos rastreios, que deverá ser, idealmente, um espaço
amplo, com algumas mesas e cadeiras, bem como central e de fácil acesso a toda a população;
2.- Despesas de alojamento dos estudantes (7 a 10 estudantes) de medicina nas noites de 6
e7demarçode2o2O;
3.-Financiamento do deslocamento dos estudantes de medicina até à localidade em causa;
4.-Deslocamento dos estudantes de medicina dentro da localidade, entre os locais de
alojamento e de realização dos rastreios;
5.-Refeições principais durante a estadia (2 jantares e 3 almoços);
6.-Divulgação da atividade no município.
A AEICBAS-UP compromete-se a recrutar os estudantes, a dar- lhes formações
específicas, a disponibilizar todo o material necessário e a garantir a qualidade do rastreio.
Assim, solicita apoio às várias Câmaras Municipais contactadas para o financiamento e
realização dos restantes pontos supramencionados. Para além disso, gostaríamos de averiguar
se o contacto das escolas do município acerca das sessões de educação sexual é feito pelo
próprio ou pelos membros da comissão organizadora responsáveis por essa área.
A escolha das localidades será feita mediante a recetividade demonstrada pelas Câmaras
Municipais contactadas e tendo em conta os recursos disponibilizados pelas mesmas..~
Na edição anterior contaram com a colaboração na ação de doze (12) municípiàs
8
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com a participação demais de cem (100) estudantes de medicina.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade comunicar o não
interesse em participar na ação, considerando que toda a população do Concelho dispõe de
médico de família.
6.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
6.1.-INCENTIVO

À

MORTÁGUA:-------

--—

NATALIDADE E APOIO
—

—

6.1.1. Processos n°s. 41 e 48 de 2019:

—

À

—

FAMÍLIA NO CONCELHO DE

-----—

—

—

—

—

—

—

—---

—

O Senhor Presidente foram presentes, para conhecimento e ratificação, os processos de
candidatura n°. 41 e 48 de 2019 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio às Família
no Concelho de Mortágua que entraram nos serviços e que deferiu nos termos do n°. 1 do artigo
6°. do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no Concelho de Mortágua.-A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
7.-CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:—
7.1.-APOIO INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS:

—

——----

7.1.1.-Fábrica da Igreja da Freguesia da Marmeleira

—

Igreja Paroquial da Freguesia da Marmeleira:----

—

—

Apoio reparação dos sinos da
—-----—

——

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 reparação dos sinos que se
encontram em mau estado, entende-se que este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo
Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro nomeadamente para a reparação dos sinos da
Igreja Paroquial da Freguesia da Marmeleira, cujo orçamento ascende ao montante de nove
mil e duzentos euros (9.200,00€), sem IVA incluído.
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 ~autr apão para a
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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 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.
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 2019/5043.
7.1.2.-Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cortegaça

—

Beneficiação da Igreja Paroquial da Freguesia de Cortegaça:—

Apoio Obras de
—

—

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 Cortegaça para apoio financeiro para a execução de beneficiação e
melhoramentos da Igreja Paroquial da Freguesia de Cortegaça, entende-se que este deve ser
alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Está em causa um pedido de apoio financeiro para obras de beneficiação e melhoramentos
da Igreja Paroquial da Freguesia de Cortegaça, nomeadamente deficiência estruturais no
edificio devido a infiltrações de salitre que deterioraram a torre da igreja, o sino, as caleiras, as
telhas, entre outras derivadas à idade do edificio, cujo orçamento ascende ao montante de
quinze mil e oitocentos euros (15.800,00 €), sem IVA.
Trata-se de património de cariz religioso de grande valor para o Concelho, tendo sido
construída com o esforço das gentes da extinta Freguesia da Cortegaça, que empenharam
muito o seu tempo e dedicação na edificação deste projeto considerando co
para toda a comunidade.
lo

uma mais valia
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Toda a envolvência da população da extinta Freguesia de Cortegaça 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 obras atrás referidas na Igreja Paroquial da Freguesia de Cortegaça no montante
de cinco mil (5.000,00€)”.
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.
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 2019/5043.
8.-PROTECÃO CWIL:--------——-----

—

—

8.1.-PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MANCHA FLORESTAL:—

—

—

8.1.1.-Candidatura da Construção do Ponto de Água de Cerdeira ao CENTRO 2020
Aviso 14-2019-11

—

—

Proteção Contra Riscos de Incêndios:------------

Pelo Senhor Presidente foi presente a candidatura apresentada ao Programa Operacional
CENTRO 2020

—

Aviso 14-2019- 11

proteção Contra Riscos de Incêndios, para

comparticipação do Ponto de Água de Cerdeira, para apoio ao combate a Incêndios, através da
construção de reservatório de DFCI, e que tem como finalidade o abastecimento de
helicópteros e meios terrestres de combate a fogos florestais, e cujo orçamento ascende ao
montante de vinte e nove mil quatrocentos e um euros e catorze cêntimos (29.401,14 €), sem
IVA incluído.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar a candidatura.
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8.1.2.-Apoio a Associações Locais que cooperaram na Defesa da Floresta Contra
Incêndios em 2019:-----------

—

—-----

—----

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Gabinete Técnico Florestal/Serviço
Municipal de Proteção Civil:
“Poder-se-à afirmar que o culto da defesa da floresta se enraizou nas populações do
Concelho de Mortágua.
Foi com este espirito de missão que algumas das associações culturais, desportivas e
recreativas locais que se organizaram e assumiram também a defesa da floresta, assente
principalmente nas ações de apoio ao combate e rescaldo dos incêndios florestais.
Para prossecução destas atividade de apoio à Defesa da Floresta Contra Incêndios, as
associações tem-se vindo a munir de equipamento de apoio ao combate e transporte de água,
equipamentos estes, inicialmente constituídos por cistemas rebocadas por tratores agrícolas,
equipadas com sistemas de bombagem para apoio ao combate aos fogos florestais, mas que
recentemente evoluíram para formas mais ligeiras com viaturas de intervenção mais rápida,
com KIT de primeira intervenção.
A importância destes meios de apoio assenta na capacidade de resposta para primeira
intervenção, pelo facto de estarem descentralizados, sendo ainda de fundamental importância o
apoio que podem e devem prestar nas ações de rescaldo e abastecimento de água aos
bombeiros.
Atendendo a que estas associações que operam, sempre lado a lado com os Bombeiros,
têm desgaste e custos diretos das ações que desenvolvem sempre que necessário, bem como na
manutenção e/ou aquisição de equipamento é de elementar justiça que seja atribuído um apoio
financeiro, por forma a minimizar os impactos nos orçamentos destas associação.
Assim, proponho que seja atribuído um apoio às associações seguintes, considerando que
desenvolvem uma atividade de manifesto interesse público no âmbito da defesa da mancha
florestal do Concelho, património ambiental e económico de importância primordial para as
populações do Concelho, e que é também uma das maiores da região:
Associação Cultural e Desportiva da Sobrosa

dois mil euros (2.000,00 €), para despesas

de manutenção/reparação de equipamento, considerando que integradas nas ações de
intervenção e vigilância de Defesa da Floresta :0~~t~ Incêndios de ~
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Associação Social, Cultural e Desportiva Estrelas da Sena (Aveleira)

—

dois mil euros

(2.000,00 €), para despesas de manutenção/reparação de equipamento, considerando que
integradas nas ações de intervenção e vigilância de Defesa da Floresta contra Incêndios de
2019.
Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Rancho “Os Ribeirinhos” de Caparrosinha
—

mil e quinhentos euros (1.500,00 €), para aquisição de material, nomeadamente mangueiras

danificadas pelos incêndios de 2017.
Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportivo de Quilho

—

mil euros

(1.000, 00 E), para aquisição de equipamento de desgaste.
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Cerdeira

cinco mil euros (5.000,00 E),

para apoio aquisição de cisterna de transporte de água.
Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Palheiros de Baixo e Ortigosa

—

mil

euros (1.000,00 E), para apoio reparação carrinha.
Associação de Defesa Civil, Social, Cultural, Desportiva e Recreativa do Freixo

—

mil

euros (1.000,00 E), para apoio aquisição de motobomba.
Associação Cultural Recreativa e Desportiva Felgueirense

—

sete mil e quinhentos euros

(7.500,00 €), para apoio aquisição de carrinha e Kit “mediante a celebração de Protocolo
conforme dispõe o n°. 1 do art.° 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 07 Proteção Civil , Projeto 2019/5076
Apoio Investimentos Instituições Locais” no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídios
propostos, sendo que os de valor superior a mil euros (1.000,00 E), será objeto de celebração
de Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para Atribuição
de Apoios a Entidades Terceiras.
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8.1.3.-Relatório de Auditoria n°.23/2019 da 2~. Secção do Tribunal de Contas aos Planos
Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios e aos respetivos Planos Operacionais
Municipais:—-----

—

—---

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório de Auditoria n°. 23/2019 ao Plano
Municipal da Floresta Contra Incêndios e respetivos Planos Operacionais efetuada ao
Município de Mortágua, pela Direção Geral do Tribunal de Contas, e que foi aprovado em
Subsecção da 2~. secção realizada a 10/10/2019.
A Câmara tomou conhecimento.
9.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:—
9.1.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:

--

—---—

—

—

—-----

-

—

9.1.1.-Ratificação do Despacho sobre a Compra e Venda do lote n°. 4 do loteamento da
1a, Fase do Plano de Pormenor de Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferrejra

—

Exercício do Direito de Preferência:----

—-----—

Pelo Senhor Presidente foi presente a comunicação, de Claude Manuela Martins Almeida
e de Joana Isabel Saraiva Carvalho, residentes em Rua Lourenço Chaves de Almeida, Lote 1,
1°. Direito, 3000

249 COIMBRA, datada de 14/11/2019, enviada via correio registado com

aviso de receção, em que informa esta Câmara Municipal na qualidade de comproprietários
na proporção de metade cada do lote 4, do loteamento da 1~. Fase do Plano de Pormenor de
Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, inscrito na matriz sob o artigo
3091 da União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Mortágua sob o artigo 5231, que pretendem vender à
Prorevi, Lda. NICPC 504308211, com sede em Vila Meã, 3450—232 Sobral MRT, pelo valor
de quarenta e cinco mil euros (45.000,00 €), com a realização imediata da escritura de compra
e venda e com o preço a receber na integra na data da outorga da mesma, estando esta prevista
para 22/11/2019, e solicita que o Município informe se pretende exercer o direito de
preferência relativamente ao referido negócio.
Assim,

considerando a urgência na decisão, pelo Senhor Presidente foi presente o

Despacho que proferiu, em 20/11/2019, ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 35.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, e que a seguir se transcreve:
“

No uso da competência que me confere o n°.3 do art°. 35°. do anexo 1 da Lei
14
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de 12 de setembro, dada a urgência na tomada de decisão sobre o assunto, comunique-se que a
Câmara não pretende exercer o direito de preferência relativamente à compra e venda do lote 4

da

.

Fase do Plano de Pormenor de Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço

Ferreira.”
O Senhor Presidente informou que foi comunicado aos requerentes o teor do ser despacho

através do oficio rei” 2921, de 21 11 2019, e propôs que a Câmara ratificasse o mesmo
conforme dispõe o n°.3 do art°. 35°. do anexo Ida Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o despacho
do Senhor Presidente.
9.1.2.-Pedido da FHC

—

Farmaceutica para: a) Cancelamento da Cláusula de reversão

do lote n°. 2/10 do loteamento do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira; b)
Cancelamento da autorização prévia da Câmara para a transmissão da propriedade do
lote n°. 2/10 do loteamento do Parque Industrial Manuel
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido da FHC

—

—---

Farmacêutica do seguinte:

No seguimento da respetiva aprovação foram aditadas ao alvará de Loteamento do
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, as alterações às especificações dos Lotes 2 e 10,
estes registados na Conservatória de Registo Predial de Mortágua sob o n°. 1386 e 1387 e
inscritos na matriz predial urbana da respetiva freguesia sob os artigos 2708 e 2811,
respetivamente.
Das referidas alterações resultou a unificação dos lotes 2 e 10 num só lote, que passou a
designar-se Lote 2/10 e passou a deter as seguintes especificações: Área do lote

—

9.064,00

m2; Área de construção 5.890,00 m2; Área de implantação 4.532,00 m2; Afastamentos
mínimos

Frontal: Alinhamento existente, laterais: 5,00 m; Tardoz: Alinhamento existente

destino Armazéns e atividade Industrial.
Da análise da certidão do registo predial relativa ao lote 2 (descrição n°. 1386)
designadamente da Ap.3 de 1998/03/06, verificaram que se mantem averbada a clausula
relativa ao direito de reversão a favor do Município de Mortágua, bem como a obrigação de
autorização prévia da Câmara Municipal para a transmissão de propriedade do referido lote,
que certamente por lapso não foi cancelada aquando da aquisição pela FHC a 29/07/2002.—----Assim, para que seja possível a anexação dos referidos lotes ju~e’~do

—

~—.,.

a
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Registo Predial de Mortágua solicita o cancelamento pela Câmara Municipal da clausula de
reversão bem como o cancelamento da obrigação de autorização prévia para a transmissão da
propriedade dos lotes 2 e 10 sitos no Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, da União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça registados na Conservatória de
Registo Predial de Mortágua com os n°.s 1386 e 1387 e inscritos na matriz predial urbana da
respetiva freguesia sob os artigos 2708 e 2811, respetivamente.
Sobre o assunto o Coordenador Técnico do Núcleo de Contratação Pública emitiu, em
26/11/2019, a seguinte informação:
“Assunto: PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REVERSÃO E DE CANCELAMENTO
DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA TRANSMISSÃO DO LOTE 2 DO PARQUE
INDUSTRIAL (PARTE ANTIGA)

-

FHC:

Vem a FHC-Farmacêutica, SA solicitar o cancelamento da cláusula de direito de reversão
e do cancelamento de autorização prévia de transmissão de propriedade do lote n.°2/10 do
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, situado na parte mais antiga do Parque.
Sobre o assunto sou a informar o seguinte:
O artigo 7° do Regulamento do Parque Industrial prevê que, caso o adquirente do lote não
iniciasse a implantação do projeto no prazo máximo de 180 dias, contados da data da
assinatura da respetiva escritura de compra e venda, o município teria o direito de reversão do
mesmo.
Por sua vez o artigo 8° do mesmo estabelece que só serão permitidos negócios juridicos de
transmissão, com a autorização do Município.
O lote 2 foi adquirido por José Ferraz, por escritura realizada em 8 de Janeiro de 1998,
encontrando-se nela exarada as duas cláusulas mencionadas anteriormente.
Posteriormente este lote foi adquirido, por compra, pela FHC, (AP8 de 2002/07/29,
descrição 1386).
Assim quanto à cláusula da reversão encontra-se caducada porquanto nele já se encontra
implantado o projeto.
Quanto à cláusula de autorização prévia de transmissão ela já foi concedida a quando da
transmissão do lote de José Ferraz para FHC, só por mero lapso continua inscrita na referida
descrição 1386.”
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Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, aprovar:

Confirmar o cancelamento da autorização prévia de transmissão de propriedade do lote
n.°2 /10 do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Confirmar a caducidade da cláusula de reversão do lote n.°2 /10 do Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira.
9.2.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO:
9.2.1.-Associação de Caça e Pesca de Mortágua

—

—

Montarias de Mortágua:-------

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 28/10/2019 da Associação de Caça e
Pesca de Mortágua a dar conhecimento da realização nos dias 5 e 26 de janeiro e 9 e 23 de
fevereiro das Montaria de Mortágua 2020, 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 natureza para o
Concelho e Região o Senhor Presidente propôs que o Município apoiasse a Montaria e a batida
com atribuição de um subsídio de mil euros (1.000,00

€).

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 projeto 2019/5084, ação 08
—

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

de mil euros (1.000,00

€).

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.
9.3.-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIÃO DE COIMBRA:—
9.3.1.-Comparticipação projetos intermunicipais:

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a comunicação, enviada, em 21/11/2019, por correio
eletrônico, da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra a remeter o suporte às despesas
relativas ao projeto 28: “CEIIS

—

Centro Empreendedorismo de Impacto e Inovação Social” e

a solicitar o valor de comparticipação de seiscentos e sete euros e trinta e oi

cé timos
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(607,38 €), correspondente a este Município.
A Câmara deliberou por unanimidade proceder ao pagamento da comparticipação.
10.-COMUNICACÕES E TRANSPORTES:

—

10.1.-REDE VIÁRIA MUNICIPAL:—

—

10.1.1.-Empreitada de Infraestruturas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017
FSUE: grupo 1

—

—

RVI (Acesso Polo industrial /Peilets Power e Central Termoelétrica);

RV4 (EM Chão de Vento/Albufeira da Aguieira); RV5 ( Acesso ao Barril);; RV1O
(Acesso a Almacinha)

—

Aprovação do Plano de Segurança, nomeação do fiscal

:----

-----Considerando que:
A empreitada supramencionada foi adjudicada pela Câmara Municipal à empresa
Socorpena, L& -O Plano de Segurança e Saúde (PSS) relativo à obra pública foi entregue
pelo empreiteiro Socorpena, L&., e que de acordo com a informação pelo que o responsável
pela coordenação de segurança e saúde

—

Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, Chefe de

Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos, se encontra de acordo com o
previsto no Decreto—Lei n° 273/2003, de 29 de outubro.
Assim, considerando a validação técnica do desenvolvimento e especificação do PSS pelo
Coordenador de Segurança e Saúde, cumpre ao dono de obra
Mortágua

—

-

no caso à Câmara Municipal de

decidir sobre os assuntos relacionados com a aquela empreitada, e tendo em vista

o normal andamento dos trabalhos, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere o
seguinte:
1.-Nomear o Coordenador de Segurança e Saúde em Obra para efeitos nos n°. 2 e 3 do
artigo 9°. do Decreto —Lei número 273/2003, de 29 de outubro, o Chefe de Divisão de
Conservação do Território e Serviços Urbanos, Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, para
todos os efeitos legais e com retroatividade à data de validação técnica do PSS.
2.-Aprovar o Desenvolvimento e Especificações do Plano de Segurança e Saúde para a
execução da obra, nos termos do n°. 1 do artigo 12°. do Decreto —Lei n°. 273/2003, de 29 de
outubro.
3.-Que se comunique por escrito ao empreiteiro na qualidade de entidade executante, a
aprovação do PSS para a execução da obra, dando inicio aos trabalhos constantes do
desenvolvimento prático, incluindo a implantação do estaleiro.
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4.-Nomear para efeitos previstos no artigo 305°., no. 4 conjugado com o artigo 344°. do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto

—

Lei n°. 18/2008, de 29 de janeiro, na

sua atual redação, o Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos, Eng°
Albano Tomás da Fonseca Duarte, como Diretor de Fiscalização e como fiscal adjunto o Sr.
Jorge Manuel Rodrigues Gomes, Fiscal Municipal.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
10.1.2.-Empreitada de Infraestruturas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017: o
grupo 2

—

RV6 (Estrada Municipal CovallFreixo):—

10.1.2.1.- Aprovação do Plano de Segurança, nomeação do fiscal:—--—-

——-—--

--—-A empreitada supramencionada foi adjudicada pela Câmara Municipal à empresa Socitop,
Unipessoal L&

.

O Plano de Segurança e Saúde (P55) relativo à obra pública foi entregue pelo empreiteiro
Socitop, Unipessoal, Lx?., e que de acordo com a informação pelo que o responsável pela
coordenação de segurança e saúde

—

Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, Chefe de

Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos, se encontra de acordo com o
previsto no Decreto—Lei n° 273/2003, de 29 de outubro.
Assim, considerando a validação técnica do desenvolvimento e especificação do PSS pelo
Coordenador de Segurança e Saúde, cumpre ao dono de obra
Mortágua

—

-

no caso à Câmara Municipal de

decidir sobre os assuntos relacionados com a aquela empreitada, e tendo em vista

o normal andamento dos trabalhos, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere o
seguinte:
1.-Nomear o Coordenador de Segurança e Saúde em Obra para efeitos nos n°. 2 e 3 do
artigo 9°. do Decreto —Lei número 273/2003, de 29 de outubro, o Chefe de Divisão de
Conservação do Território e Serviços Urbanos, Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, para
todos os efeitos legais e com retroatividade à data de validação técnica do PSS.
2.-Aprovar o Desenvolvimento e Especificações do Plano de Segurança e Saúde para a
execução da obra, nos termos do n°. 1 do artigo 12°. do Decreto —Lei n°. 273/2003, de 29 de
outubro.
3.-Que se comunique por escrito ao empreiteiro na qualidade de entidade e e t
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aprovação do PSS para a execução da obra, dando inicio aos trabalhos constantes do
desenvolvimento prático, incluindo a implantação do estaleiro.
4.-Nomear para efeitos previstos no artigo 305°., n°. 4 conjugado com o artigo 344°. do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto —Lei n°. 18/2008, de 29 de janeiro, na
sua atual redação, o Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos, Eng°
Albano Tomás da Fonseca Duarte, como Diretor de Fiscalização e como fiscal adjunto o Sr.
Jorge Manuel Rodrigues Gomes, Fiscal Municipal.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
10.1.2.2. Lista de erros e Omissões:---------

-~

—

—~

----Este assunto foi retirado da ordem de trabalhos.
10.1.3.-Empreitada de Infraestruturas danificadas pelos incêndios de outubro de 2017:
RV2 Freguesia do Sobral
Riomilheiro

—

—

Acesso ao Riomilheiro: a) Felgueira

Ponte de S. Jorge (limite do Concelho); RV3

—

-

Rionfflheiro; b)

EM Vila Nova/Chão

Miúdo/Felgueira: a) Vila Nova/Chão Miúdo; b) Chão Miúdo/Felgueira- Aprovação do
Plano de Segurança, nomeação do fiscal:----

-—

----———-------

—Considerando que:
A empreitada supramencionada foi adjudicada pela Câmara Municipal à empresa Socitop,
Unipessoal Ld3
O Plano de Segurança e Saúde (PSS) relativo à obra pública foi entregue pelo empreiteiro
Socitop, Unipessoal, L&., e que de acordo com a infonnação pelo que o responsável pela
coordenação de segurança e saúde

—

Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, Chefe de

Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos, se encontra de acordo com o
previsto no Decreto—Lei n° 273/2003, de 29 de outubro.
Assim, considerando a validação técnica do desenvolvimento e especificação do PSS pelo
Coordenador de Segurança e Saúde, cumpre ao dono de obra
Mortágua

—

-

no caso à Câmara Municipal de

decidir sobre os assuntos relacionados com a aquela empreitada, e tendo em vista

o normal andamento dos trabalhos, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere o
seguinte:
1.-Nomear o Coordenador de Segurança :0~&1e em Obra para ~
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artigo 9°. do Decreto —Lei número 273/2003, de 29 de outubro, o Chefe de Divisão de
Conservação do Território e Serviços Urbanos, Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, para
todos os efeitos legais e com retroatividade à data de validação técnica do PSS.
2.-Aprovar o Desenvolvimento e Especificações do Plano de Segurança e Saúde para a
execução da obra, nos termos do n°. 1 do artigo 12°. do Decreto Lei n°. 273/2003, de 29 de
outubro.
3.-Que se comunique por escrito ao empreiteiro na qualidade de entidade executante, a
aprovação do PSS para a execução da obra, dando inicio aos trabalhos constantes do
desenvolvimento prático, incluindo a implantação do estaleiro.
4.-Nomear para efeitos previstos no artigo 305°., n°. 4 conjugado com o artigo 344°. do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto —Lei n°. 18/2008, de 29 de janeiro, na
sua atual redação, o Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos, Eng°
Albano Tomás da Fonseca Duarte, como Diretor de Fiscalização e como fiscal adjunto o Sr.
Jorge Manuel Rodrigues Gomes, Fiscal Municipal.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
11.-ADMINISTRAÇÃO:—--11.1.-EMPREITADA
CONCELHO”

—

“

—----

——---—--

-

-

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO

Aprovação do Plano de Segurança, nomeação do fiscal:

—

Considerando que:
A empreitada supramencionada foi adjudicada pela Câmara Municipal à empresa
EDIBEST, L&.
O Plano de Segurança e Saúde (PSS) relativo à obra pública foi entregue pelo empreiteiro
EDIBEST, Lda., e que de acordo com a informação pelo que o responsável pela coordenação
de segurança e saúde

—

Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, Chefe de Divisão de

Conservação do Território e Serviços Urbanos, se encontra de acordo com o previsto no
Decreto—Lei n° 273/2003, de 29 de outubro.
Assim, considerando a validação técnica do desenvolvimento e especificação do PSS pelo
Coordenador de Segurança e Saúde, cumpre ao dono de obra
Mortágua

—

-

no caso à Câmara Municipal de

decidir sobre os assuntos relacion:dos com a aquela emp~it,~j~m~sta
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o nomrnl andamento dos trabalhos, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere o
seguinte:
1.-Nomear o Coordenador de Segurança e Saúde em Obra para efeitos nos n°. 2 e 3 do
artigo 9°. do Decreto —Lei número 273/2003, de 29 de outubro, o Chefe de Divisão de
Conservação do Território e Serviços Urbanos, Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, para
todos os efeitos legais e com retroatividade à data de validação técnica do PSS.
2.-Aprovar o Desenvolvimento e Especificações do Plano de Segurança e Saúde para a
execução da obra, nos termos do n°. 1 do artigo 12°. do Decreto —Lei n°. 273/2003, de 29 de
outubro;
3.-Que se comunique por escrito ao empreiteiro na qualidade de entidade executante, a
aprovação do PSS para a execução da obra, dando inicio aos trabalhos constantes do
desenvolvimento prático, incluindo a implantação do estaleiro.
4.-Nomear para efeitos previstos no artigo 305°., n°. 4 conjugado com o artigo 344°. do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto

—

Lei n°. 18/2008, de 29 de janeiro, na

sua atual redação, o Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos, Eng°
Albano Tomás da Fonseca Duarte, como Diretor de Fiscalização e como fiscal adjunto o Sr.
Jorge Manuel Rodrigues Gomes, Fiscal Municipal.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
11.2.-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 Presidente foi presente nos termos do ponto 8.3.2.3
do Decreto

-

Lei número 54-A199, de vinte e dois de fevereiro, conjugado com a alínea d) do

número 1 do artigo 33°. da Lei n°. 75/2013, de 12 setembro, a proposta de modificação por
alteração ao orçamento que apresentava os seguintes valores:
Reforço despesas de capital

cento e oitenta e dois mil e quinhentos euros (182.500,00€).-

—

Anulação despesas de capital

—

Reforço despesas correntes

cinco mil euros (5.000,00€).

—

Anulações despesas correntes

—

cento e quarenta e três mil euros (143.000,00 €).

quarenta e quatro mil e quinhentos euros (44.514y,•
22

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por unanimidade
aprová-la ficando a mesma arquivada em pasta própria nos serviços de contabilidade.
11.3.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO
DE2019:--------------

—

—----

—

—----

—----

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-A199, 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

—

Modificação de Financiamento definido

—

cinquenta mil euros (50.000,00 €).
noventa e cinco mil euros ( 95.000,00 €).

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.
11.4.-HORÁRIO

COMERCIAIS

DE

NO

FUNCIONAMENTO

CONCELHO

NATALICIA:

DE

DOS

MORTÁGUA

—--------

—

ESTABELECIMENTOS

DURANTE

A

ÉPOCA

—----

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

se associem a esta iniciativa aproveitando as eventuais oportunidades de

negócio, encerrando diariamente os seus estabelecimentos mais tarde e mantendo-os abertos de
segunda a domingo até às 22,00 horas

.“.

A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar na época natalícia, de pas~
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Reis, os estabelecimentos comerciais situados na sede do Concelho, em Mortágua, a funcionar
no horário alargado até às vinte e duas (22) horas, incluindo sábados e domingos, no período
de 6 de dezembro corrente a 7 de janeiro próximo.
11.5.-RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO PARA OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ADERENTES
AO BLACK FRIDAY 2019:------

—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente sobre o assunto em epígrafe Despacho que proferiu,
em 22/11/2019, ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, e que a seguir se transcreve:
“Assunto: PEDIDO DA ACIBA PARA O ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO PARA OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ADERENTES AO
BLACK FRIDAY 2019:
Considerando que a ACIBA

—

Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira,

enviou email em 13/11/2019, e posteriormente, via correio, o oficio re?. 2019/DAF/0052,
datado de 19/10/2019, em que informa que no âmbito das iniciativas que tem vindo a realizar
nos últimos anos com o intuito de dinamizar o Comércio Tradicional de Proximidade do
Concelho de Mortágua, e face ao assinalável sucesso das anteriores edições pretende realizar
no próximo dia 29 de novembro a

33•

edição da “Black Friday”.

Considerando que nesse sentido solicita o alargamento do horário de funcionamento até às
22,00 horas para todos os estabelecimentos comerciais que queiram aderir àquela iniciativa.---Considerando que, pese embora, as posições das entidades externas não se encontrem
devidamente formalizadas junto do presente processo, as mesmas, até à presente data, não se
opuseram a qualquer pedido de alargamento de horário de funcionamento com o objetivo do
requerido.
Considerando que a estratégia de atuação da Autarquia, no que concerne ao alargamento
dos horários dos estabelecimentos comerciais à luz do regime excecional no Regulamento, tem
passado por deferir tais pedidos nas épocas festivas, altura em que há maior afluência de
pessoas a Mortágua.
Determino:
O deferimento da pretensão formulada

ACIBA consubstanoamento,

a

c
—
~
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excecional, até às vinte e duas (22) horas, do horário de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais que queiram aderir à referida iniciativa.
Que para efeitos de ratificação, ao abrigo do disposto no n°.3 do artigo 35°. do Anexo 1 da
Lei 75/2013, de 12 de setembro, o presente despacho seja presente à próxima reunião ordinária
da Câmara Municipal

“.

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente.
11.6.-OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA E CATEGORIA DE
ASSISTENTE OPERACIONAL

-

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A

CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO
INDETERMINADO,

COM

RECURSO

À

RESERVA

DE

RECRUTAMENTO

CONSTITUÍDA NO SEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL, PARA A
MESMA CARREIRA E CATEGORIA, ABERTO PELO AVISO n.° 12422/2018, Diário
da República, 2”Série, N 0166, de 29 de agosto, de 2018):
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que de acordo a lista homologada do concurso acima referido foi
celebrado, em 30 09/2019 contrato de trabalho com Nuno Miguel Duarte Simões;
Considerando que Nuno Miguel Duarte Simões faleceu, repentinamente, em 05/10/2019;-Considerando que se mantém a carência de recursos humanos daquele posto de trabalho,
havendo necessidade do preenchimento vaga ocorrida.
Considerando que o número três, do artigo trinta da Portaria número 125-A12019, de 30 de
abril, estabelece que, quando, na sequência de um procedimento concursal comum, a lista de
ordenação final, devidamente homologada contenha um número de candidatos aprovados
superior aos dos postos a ocupar, é sempre constituída uma reserva de recrutamento interno;-Considerando que, nos termos do número quatro, do mesmo preceituado legal, a reserva
de recrutamento é sempre utilizada quando, no prazo de dezoito meses, contados da
homologação da lista de classificação final, haja necessidade de ocupação de idênticos postos
de trabalho, como é o caso;
Considerando que a lista de ordenação final do procedimento concursal, para o posto de
trabalho idêntico aos que ora se pretende ocupar, foi homologada por meu despa4ho,. datado de
06/09/20 19, pelo que a mesma se mantém válida e não esgotada;
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Considerando que muito embora o recrutamento de trabalhadores em situação de
requalificação tenha prioridade face ao recrutamento de trabalhadores em reserva constituída
no próprio órgão ou serviço, verificam-se as seguintes circunstâncias:
i) Não tem de ser consultada a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em
Funções Públicas

—

INA, na qualidade de entidade gestora do sistema de requalificação;

ii) A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra não procedeu, ainda, à
constituição da entidade gestora do sistema de requalificação para as autarquias locais.
iii) A Câmara Municipal de Leiria, enquanto entidade gestora subsidiária, não aprovou
listas nominativas de trabalhadores a colocar em situação de requalificação.
Considerando que o recrutamento visa suprir necessidades imperiosas e imprescindíveis de
serviço;
Considerando que em cumprimento do disposto na alínea b) do n.° 1 do artigo

31.0

da

LTFP e no n.° 1 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de setembro, alterado, foram
orçamentados os encargos relativos ao posto de trabalho para o qual se prevê o recrutamento.-Considerando por fim, nos termos do artigo

6.0,

do n.° 2 do artigo

300.

e da alínea d) do n.°

1 do artigo 37.° da LTFP, e não se tratando de atividade de natureza transitória, o recrutamento
é feito por tempo indeterminado, tal como consta do mapa de pessoal, foi objeto do
procedimento concursal, e efetua-se pela ordem decrescente da ordenação final dos demais
candidatos detentores de um vínculo de emprego público, por tempo indeterminado,
previamente constituído, contidos na lista unitária aprovada na ata de reunião do júri de
2/07/2019, e ante a inexistência de candidatos em situação de requalificação; sendo o trabalho
em funções públicas prestado mediante vínculo de emprego público, constituído na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Considerando que, face aos preceitos enunciados e atendendo a que a competência para
autorizar o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou de alguns postos
de trabalho previsto, e não ocupados, no mapa de pessoal aprovado é, de acordo com o
disposto no artigo 9°. do Decreto-Lei número 209/2009, de 3 de setembro, cometida ao órgão
executivo do município;
Deste modo proponho, ao abrigo da competência que me é conferida pela a ile a) do
número 2, do artigo 35°. e artigo 37°. do Anexo 1 da Lei número 75/201~~~2de•~
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conjugado com os números 1 e 2 do artigo

300.

da Lei número 35/2014, de 20 de junho, que a

Câmara Municipal delibere autorizar o recrutamento, por recurso à reserva de recrutamento
interno constituída no seguimento do procedimento concursal comum, acima mencionado,
aberto pelo aviso n.° 12422/2018, Diário da República, 2~ Série, N.° 166, de 29 de agosto,
(Referência B) de um trabalhador necessário ao preenchimento do posto de trabalho previsto
no mapa de pessoal, um Assistente Operacional, para a área de atividade de Auxiliar de
Serviços Gerais, na modalidade de contrato de trabalho em fúnções públicas por tempo
indeterminado, a afetar à Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, atentos as
disposições dos artigos 6°., 7° e 30°., todas da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LGTFP), aprovada em anexo à Lei número 35/2014, de 20 de junho, conjugados com os
números 3 e 4, do artigo 30° da Portaria número 125-A12019, de 30 de abril.”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.
11.7.-ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS 2 LUGARES DE ESTACIONAMENTO
ALOCADOS

À FARMÁCIA GONÇALVES DO LADO OPOSTO DA RUA:

Pelo Senhor Presidente foi presente pedido formulado por correio eletrónico, em
19/11/2019, da proprietária da Farmácia Gonçalves, sita na Av. Dr. José Assis e Santos, em
Mortágua, a solicitar a alteração da localização dos 2 lugares de estacionamento alocados
àquela Farmácia, para o lado oposto da Rua, bem comos as respetivas placas de sinalização.--Esta solicitação resulta da necessidade de garantir maior segurança aos utentes no acesso
às instalações daquela farmácia.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a solicitar a
alteração da localização dos 2 lugares de estacionamento alocados àquela Farmácia, para o
lado oposto da Rua, bem comos as respetivas placas de sinalização.
12.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:—
12.1.-DECLARAÇÃO

DE

CADUCIDADE

DO

PROCESSO

01/2013/318, DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA E ANEXO:

DE

OBRAS

N°.

—----

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2013/318, em nome de Jorge
Alexandre Dias Ferraz referente a construção de moradia e anexo, com vista à declaração de
caducidade daquele processo de operação urbanística.
Analisado o processo, constata-se que:
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1.-Foi emitido alvará de obras de construção n.° 7 1/2014, cujo prazo de validade teve
início a 04/08/2014 e termo a 03/8/2019.
2.- Não foram executadas quaisquer obras no prazo fixado na licença, contado a partir da
data de emissão do alvará, conforme informação, datada de 13/11/2019 dos Serviços de
Fiscalização Municipal.
3.- Em 15/11/2019 foi emitido Despacho pelo Senhor Vereador, com competência delegada
que determina que:
“

Do teor da informação dos serviços de fiscalização datado de 13/11 2019, ressalta que,

na sequência de deslocação ao local se constatou que não foram executados quaisquer
trabalhos.
O alvará de licença de construção n°. 71/2014 terminou o prazo nele previsto para a
execução da obra em 03/08/20 19.
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, e considerando o teor da informação dos serviços datada
de 07/11/2019, fis. 428 e a referida informação da fiscalização de 13 1172019, deverá o
processo ser remetido à Câmara Municipal para deliberar sobre a intenção de declaração de
caducidade e respetivos fundamentos e, caso seja deliberada favoravelmente a intenção de
declarar a caducidade do licenciamento, deverá ser o requerente notificado do teor da
deliberação sendo-lhe concedido o prazo de 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
01/2013/318.”
Assim, a Câmara deliberou por unanimidade:
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1.- Notificar o Requerente que é intenção do Executivo declarar a caducidade do processo
n.° 01/2013/318, que deu origem à emissão do alvará de obras de construção n.° 71/2014, cujo
prazo de validade teve início a 04/08/20 14 e termo a 03/08/20 19, ao abrigo do disposto na
alínea a) do n.° 3 do artigo 71.° do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE),
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.
2.- Conceder ao Requerente o prazo de dez (10) dias úteis, para dizer o que se lhe oferecer
sobre o assunto, a fim de ser tomada a decisão final, conforme o disposto no artigo 71.°, 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 insita no referido art. 72°. do RJUE, ou seja, de que pode requerer nova licença,
e que serão utilizados no novo processo os elementos que instruíram o processo anterior desde
que o novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a contar da data da
caducidade ou, se tal prazo estiver esgotados, não existirem alterações de facto e de direito que
justifiquem nova apresentação, bem como de que a renovação da licença nos termos supra
expostos é condição essencial para prosseguimento do processo 01/2013/3 18.
12.2.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO DE OBRAS N°. 01/2018/80,
CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE E MURO DE SUPORTE:—

—-

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2018/80, em nome de Celso Inácio
Duarte, referente à construção de alpendre muro de suporte na Rua das Figueiras, Riomilheiro,
Freguesia do Sobral, com vista à declaração de caducidade do licenciamento daquele processo
de operação urbanística.
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 02/10/20 19, ao abrigo do
da alínea a), n°. 3 do artigo

71.0

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

redação, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

—

RJUE, e artigos 121.°

e seguintes do CPA, foi o Senhor Celso Inácio notificado através do oficio referência 2613,
de 18/10/2019, 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.° 01/2018/80 que deu origem ao alvará de licença n°.°l3/2019, cu~o prazo de
validade teve início a 18/02/2019 e termo a 19/08/2019, ao abrigo do disP~~Ealí~~?

*

—~
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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.° 01/2018/80 que deu origem ao alvará de
licença n°. 13/2019, cujo término ocorreu em 19/08/2019, com o consequente arquivamento
definitivo do processo, sendo dado conhecimento ao requerente e aos serviços de fiscalização.12.3.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO DE OBRAS N°. 01/2018/90,
CONSTRUÇÃO DE MORADIA E ANEXO:

_____

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2018/90, em nome Paulo Cesar
Femandes de Oliveira, referente à Construção de Moradia e Anexo, sita na Rua de S. João,
Galhardo, Freguesia de Cercosa, 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 18/10/2018,
tendo sido comunicado tal facto ao requerente pelo oficio referência 2615, em 25/10/2018 e
que o mesmo dispunha de 1 ano para requerer o respetivo alvará de licença de construção, sob
pena de caducidade do mesmo.
2.- Como não foi entregue qualquer pedido para requerer a licença estando o prazo
ultrapassado, em 12/11/2019 foi emitido Despacho pelo Senhor Vereador com competência
delegada:
“Tendo em conta a informação dos serviços administrativos, datada de 04/11/2019,
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.° do diploma legal vindo d~rir,~~ci~deda
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licença deve ser declarada pela câmara municipal, após audiência prévia do interessado.
Assim, deverá o processo ser remetido à Câmara Municipal para deliberar sobre a intenção
de declaração de caducidade da licença e respetivos fundamentos e, caso seja deliberada
favoravelmente a intenção de declarar a caducidade do licenciamento, deverá ser o requerente
notificado do teor da deliberação sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias uteis para o
exercício da audiência prévia”.
A Câmara deliberou por unanimidade notificar o Requerente que é intenção do Executivo,
ao abrigo do n°.2 do artigo 71°. do RJUE

de declarar a caducidade do ato que deferiu o

licenciamento da operação urbanística, atendendo a que não requereu a emissão do alvará de
licença no prazo de um ano.
Conceder ao requerente o prazo de 10 (dez) dias uteis para dizer o que se lhe oferecer
sobre o assunto, a fim de ser tomada de decisão final conforme n°. 5 do artigo

710.

do diploma

legal acima citado, conjugado com o Código do Procedimento Administrativo.
12.4.-REABILITAÇÃO URBANA
12.4.1.-Processo n°. 01/2019/19:----

-

RELATÓRIO TÉCNICO:------—-------

—-—-

—~—

——--

——Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Técnico elaborado pelo Chefe de DPAT
referente ao requerimento registado sob o n°. 04/2019/1985, em nome de Magali Fernandes
Mendes e Celine Femandes Mendes, a requerer a emissão de certidão em como o prédio sito
na Rua dos Cães, n°.3, Vale de Açores, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio,
Cortegaça e Almaça, descrito na Conservatória do Registo Predial sob n°.s 3324 e 5554, e
matriz da respetiva Freguesia sob os artigos urbano 699 e rústico 1445, se encontra localizado
em ARU (Área de Reabilitação Urbana) nos termos do Decreto-Lei n°. 307/2009 e satisfaz
os requisitos legais para efeitos de isenção de: IMI por ter sido objeto de ações de reabilitação
urbana; IMT por ter sido objeto de ações de reabilitação urbana; Redução à coleta em sede de
IRS; Aplicação da taxa reduzida de seis por cento (6%) de IVA (empreitadas de reabilitação
urbana, ao abrigo do artigo 18°. do CIVA, através da verba 2.23 da lista 1 anexa ao CIVA.
O prédio a reabilitar possui o processo de obras n°. 01/119/2018.
O teor do Relatório Técnico sobre a Reabilitação Urbana em causa é o seguinte:
“

Na sequência da solicitação de certidão comprovativa de beneficios ficais inerentes ao

reconhecimento da intervenção de Reabilitação Urbana indicada, ao abrigo do

os 5°. E

4)
ri

r::±1*~t
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71°. do DL no. 215/89, procedeu-se à determinação do estado de conservação atual do edificio
que irá ser contemplado nas obras de reabilitação.
A determinação do estado de conservação do edificado foi efetuada por aplicação das
normas técnicas constantes do DL 266-B/2012, de 31 de dezembro, de que se anexa
documentação detalhada.
A ficha de avaliação do edificado indica-nos um:
.

índice de anomalias de

.estado de conservação
.

—

—

2,47;

mau;

nível de conservação -2.

Só após a conclusão das obras, o munícipe deve requerer ao município a vistoria fina com
o objetivo de aferir o nível de conservação e verificar se a intervenção correspondeu aos
critérios exigidos de um

“

ação de reabilitação.

Coloco o assunto à consideração superior”

.

A Câmara, depois de apreciado assunto, deliberou por unanimidade notificar o requerente
de que foi efetuado pelos serviços, conforme as normas técnicas constantes do DL 266B/20 12, de 31 de dezembro, o Relatório Técnico de determinação do estado de conservação
atual do edificio que irá ser contemplado nas obras de reabilitação, e que só após a conclusão
das obras, deve requerer ao município a vistoria final com o objetivo de aferir o nível de
conservação e verificar se a intervenção correspondeu aos critérios exigidos de uma

“

ação de

reabilitação.
12.4.2.-Processo n°. 01/2019/32:

—

—

-----Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado sob o n°. 04/2019/1 982, em
nome de Pedro Alexandre Tomás Duarte Femandes, a requerer a emissão de certidão em
como o prédio sito na Rua Dr. João Lopes de Morais, n°. 1, Mortágua, União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, descrito na Conservatória do registo predial
urbana sob o artigo n°. 3157, e matriz da respetiva Freguesia sob o artigo 3157, o qual
pretende requalificar e alterar (licença de obras n°. 01/119/2018), se encontra localizado em
ARU (Área de Reabilitação Urbana), nos termos do Decreto-Lei satisfaz os requisitos legais
para efeitos de isenção de:
----IMI por ter sido objeto de ações de reabilit::ão urbana. IMT por tebj~j~~~sde
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reabilitação urbana; Redução à coleta em sede de IRS; Aplicação da taxa reduzida de seis por
cento (6%) de IVA (empreitadas de reabilitação urbana), ao abrigo do artigo 18°. do CIVA,
através da verba 2.23 da lista 1 anexa ao CIVA.
O prédio possui o processo de obras n°. 01/119/2018 nesta Câmara Municipal.
O teor do Relatório Técnico sobre a Reabilitação Urbana em causa é o seguinte:
“

Na sequência da solicitação de certidão comprovativa de beneficios ficais inerentes ao

reconhecimento da intervenção de Reabilitação Urbana indicada, ao abrigo dos artigos 45°. e
71°. dDL no. 215 89, procedeu-se à determinação do estado de conservação atual do edificio
que irá ser contemplado nas obras de reabilitação.
A determinação do estado de conservação do edificado foi efetuada por aplicação das
normas técnicas constantes do DL 266-B/20 12, de 31 de dezembro, de que se anexa
documentação detalhada.
A ficha de avaliação do edificado indica-nos um:
.

índice de anomalias de

..estado de conservação
.

nível de conservação

—

—

—

2,83;

médio;

3.

Só após a conclusão das obras, o munícipe deve requerer ao município a vistoria final com
o objetivo de aferir o nível de conservação e verificar se a intervenção correspondeu aos
critérios exigidos de uma” ação de reabilitação” (ver folha 4 passos a seguir

—

como requerer

beneficios Fiscais).
Coloco o assunto à consideração superior”

.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade notificar o
requerente de que foi efetuado pelos serviços, conforme as normas técnicas constantes do DL
266-B/2012, de 31 de dezembro, o Relatório Técnico de determinação do estado de
conservação atual do edificio que irá ser contemplado nas obras de reabilitação, e que só após
a conclusão das obras, deve requerer ao município a vistoria final com o objetivo de aferir o
nível de conservação e verificar se a intervenção correspondeu aos critérios exigidos de uma”
ação de reabilitação.
12.4.3.-Processo n°. 01/2019/79:

—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Técnico do Chefe da DPAT rei
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requerimento registado sob o n°. 04/2019/5808, em nome de Maria Izelina Abreu Gaspar,
residente na Av. Infante D. Henrique, n°. 46, 1°. Andar, vale de Açores, 3450—202 Mortágua,
a requerer a emissão de certidão em como o prédio sito na Av. Infante D. Henrique n°. 42 e 42
A, Vale de Açores, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça,
inscrito na matriz da respetiva Freguesia sob o artigo urbano n°. 2937, localiza-se na área de
reabilitação da ARU (Área de Reabilitação Urbana. nos termos do Decreto-Lei satisfaz os
requisitos legais para efeitos de isenção de:
IMI por ter sido objeto de ações de reabilitação urbana. IMT por ter sido objeto de ações
de reabilitação urbana; Redução à coleta em sede de IRS; Aplicação da taxa reduzida de seis
por cento (6%) de IVA (empreitadas de reabilitação urbana), ao abrigo do artigo 180. do CIVA,
através da verba 2.23 da lista 1 anexa ao CIVA.
O prédio possui o processo de obras n°. 021/2019/36 nesta Câmara Municipal.
O teor do Relatório Técnico sobre a Reabilitação Urbana em causa é o seguinte:
“

Na sequência da solicitação de certidão comprovativa de beneficios ficais inerentes ao

reconhecimento da intervenção de Reabilitação Urbana indicada, ao abrigo dos artigos 45°. e
71°. do DL n°. 215/89, procedeu-se à determinação do estado de conservação atual do edificio
que irá ser contemplado nas obras de reabilitação.
A determinação do estado de conservação do edificado foi efetuada por aplicação das
normas técnicas constantes do DL 266-B/2012, de 31 de dezembro, de que se anexa
documentação detalhada.
A ficha de avaliação do edificado indica-nos um:
.

índice de anomalias de —3;

.estado de conservação
.

—

médio;

nível de conservação -3;

Só após a conclusão das obras, o munícipe deve requerer ao município a vistoria final com
o objetivo de aferir o nível de conservação e verificar se a intervenção correspondeu aos
critérios exigidos de uma” ação de reabilitação” (ver folha 4 passos a seguir

—

como requerer

beneficios Fiscais).
Coloco o assunto à consideração superior”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade
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requerente de que foi efetuado pelos serviços, conforme as normas técnicas constantes do DL
266-8/2012, de 31 de dezembro, o Relatório Técnico de determinação do estado de
conservação atual do edificio que irá ser contemplado nas obras de reabilitação, e que só após
a conclusão das obras, deve requerer ao município a vistoria final com o objetivo de aferir o
nível de conservação e verificar se a intervenção correspondeu aos critérios exigidos de um”
ação de reabilitação.
12.4.4.-Processo n°. 1/2017/185:

—

—

—---No seguimento da deliberação de Câmara de 02/10/2019 pelo Senhor Presidente foi
presente o Relatório Técnico elaborado pelo Chefe de Divisão de Planeamento e
Administração do Território, datado de 06/11/2019, referente ao requerimento registado sob o
n°. 5306/2019, em nome Eduardo de Almeida Martins Coelho, a requerer a emissão de
certidão comprovativa em como o prédio sito na Rua Dr. João Lopes de Morais, Mortágua,
União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça,

descrito na

Conservatória do registo predial urbana sob o artigo n°. 293, e matriz da respetiva Freguesia
sob o artigo 593, o qual pretende requalificar e alterar (licença de obras n°. 01/2017/185), se
encontra localizado em ARU (Área de Reabilitação Urbana), nos termos do Decreto-Lei n°.
307/2009, alterado pela Lei n°.32/2012 satisfaz os requisitos legais para efeitos de isenção de:
IMI por ter sido objeto de ações de reabilitação urbana. IMT por ter sido objeto de ações de
reabilitação urbana. Redução à coleta em sede de IRS. Aplicação da taxa reduzida de seis por
cento (6%) de IVA (empreitadas de reabilitação urbana), ao abrigo do artigo 18°. do CIVA,
através da verba 2.23 da lista 1 anexa ao CIVA.
O prédio possui o processo de obras n°. 01/119/2018 nesta Câmara Municipal.
O teor do Relatório Técnico sobre a Reabilitação Urbana em causa é o seguinte:
“

Na sequência da solicitação de certidão comprovativa de benefícios ficais inerentes ao

reconhecimento da intervenção de Reabilitação Urbana indicada, ao abrigo dos artigos 45°. E
71°. do DL n°. 215/89, procedeu-se à determinação do estado de conservação atual do edifício
que irá ser contemplado nas obras de reabilitação.
A determinação do estado de conservação do edificado foi efetuada
normas técnicas constantes do DL 266-8/20 12, de 31 de dezembro, d~
documentação detalhada.
35
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A ficha de avaliação do edificado indica-nos um:
índice de anomalias de

—

.estado de conservação
.

2,04;

mau;

nível de conservação -2.

Só após a conclusão das obras, o munícipe deve requerer ao município a vistoria final com
o objetivo de aferir o nível de conservação e verificar se a intervenção correspondeu aos
critérios exigidos de uma” ação de reabilitação” (ver folha 4 passos a seguir

—

como requerer

beneficios Fiscais).
Coloco o assunto à consideração superior”.
A Câmara depois de apreciado deliberou por unanimidade notificar o requerente de que foi
efetuado pelos serviços, conforme as normas técnicas constantes do DL 266-B/201 2, de 31 de
dezembro, o Relatório Técnico de determinação do estado de conservação atual do edificio que
irá ser contemplado nas obras de reabilitação, e que só após a conclusão das obras, deve
requerer ao município a vistoria final com o objetivo de aferir o nível de conservação e
verificar se a intervenção correspondeu aos critérios exigidos de uma “ ação de reabilitação”.-12.5.-AUTO DE NOTICIA DE
CONTRAVENÇÃO AO DECRETO

CONTRA ORDENAÇÃO N°.
-

LEI N°. 169/2013:

176/2019, POR

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 1182/19.220180600, 2019/11/05,
da Guarda Nacional Republicana

Destacamento de Santa Comba Dão, a remeter o Auto de

Noticia por Contra- Ordenação n°. 176/2019, em que é arguido Orlando Ferreira da Costa
Gomes, com o NIF 117499838, residente na Rua das Gandaradas, lote 9, 3450

—

319 Pala

MRT, pelo facto de no dia 04/1172019, no âmbito de uma ação de patrulhamento terem
verificado a existência de uma carpintaria, na Rua das Corgas, lote 12, 3450

—

307 PALA

MRT, estando em atividade naquelas instalações, sem possuir a mera comunicação prévia
para utilização daquelas instalações para o desenvolvimento da atividade industrial em que
está incluído, tipo 3 dos estabelecimentos industriais, cuja entidade coordenadora do
licenciamento é a Câmara Municipal o que constitui uma infração aos n°.1 a 4 do artigo 11°.,
artigo 33°. e artigo 34°. do SIR

Sistema da Industria Responsável, aprovado pelo Dec. Lei

269/2012, punível pela alínea j) do n°.2 e n°.3 do artigo 75°. do citado SIR a que corresponde
uma coima mínima no montante de quinhentos euros (500,00 €) e máxima d do
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quinhentos euros

(2.500,00 €).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade e nos termos do
no.

2 do artigo 77°. do citado diploma legal, proceder à instrução do processo de contra

—

ordenação designando como instrutor a Assistente Técnica Maria Joana Coragem Albano.
12.6.-CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AMPLIAÇÃO DO NÚMERO
DE COMPARTES DE PRÉDIOS RÚSTICOS:
12.6.1.-Processo n°.1O/2019/33:---

—

—

—

—

—-

—

—-------

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/33, requerimento 2019/6842,
em nome de Maria da Graça Pereira de Melo a requerer a emissão do parecer nos termos do
número 1, do artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de agosto, para constituição
de compropriedade ou ampliação do número de compartes, relativamente ao seu prédio sito em
Várzea do Barril, inscrito na matriz predial rústica de Pala, sob o artigo n°. 10431, com a área
0,014000 ha, para efeitos de registo de escritura de partilha a favor Maria da Graça Pereira
Meio

(3/4)

e António Borges Nunes de Castro (1/4).

A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deiiberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão de constituição de
compropriedade ou ampliação de compartes.
12.6.2.-Processo n°.1O/2019/34:

——

______

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/34, requerimento 2019/6844,
em nome de Maria da Graça Pereira de Meio a requerer a emissão do parecer nos termos do
número 1, do artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de agosto, para constituição
de compropriedade ou ampliação do número de compartes, relativamente ao seu prédio sito em
Varzea do Barril, inscrito na matriz predial rústica de Pala, sob o artigo n°. 10431, com a área
0,18000 ha, para efeitos de registo de escritura de partilha a favor Maria da Graça Pereira Meio
(3/4)

e António Borges Nunes de Castro (1/4).

A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por

unanimidade

emitir parecer favorável

à

pretensão de constituição

compropriedade ou ampliação de compartes.
PERÍODO DE INTERVENCÃO ABERTO AO PÚBLICO:
Não se registou a presença de qualquer Munícipe.

—

de
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E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezoito horas e quarenta minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
~

pelo Senhor Pre~nteE

)

-~--.~a R.szs~-cCc_
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