CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

MANDATO DE 2017/2021
ATA N°.4/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM SEIS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas quiiize horas,
nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu o
Executivo deste Órgão, conforme o disposto no artigo

400.

da Lei número 75/2013, de doze

de setembro, em reunião ordinária sob a presidência do Eng.° José Júlio Henriques Norte,
Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, eleito pelo PPD/PSD e com a presença dos
Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, D?. Emilia Maria Almeida
Santos Neves Matos.
Eleitos pelo PS: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Senhor Nelson António Rodrigues
Filipe.
Secretariou a reunião Rosa Maria Ferreira Breda, Coordenadora Técnica.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
L- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
O Senhor Presidente informou que o Senhor Ministro do Planeamento e das
Infraestruturas, Pedro Marques, efetuou no dia 29 de novembro findo, uma visita a duas
unidades industriais do concelho que foram fortemente atingidas pelo incêndio de 15 de
outubro. Deslocou-se assim, às instalações provisórias da Morpneus, situadas no Parque
Industrial e à da Pellets Power, situada no Pólo Industrial do Freixo. O Senhor Ministro
mostrou-se impressionado com a dimensão dos prejuízos, desta empresa e que estão estimados
entre 10 a 12 milhões de euros.
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II.- PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
1.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 15/11/2017, 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 art°. 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 no Vereador.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
----Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 229, referente ao dia 5 de dezembro corrente, e depois de rubricado se dá aqui por
integralmente reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:
4.1.-ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MORTÁGUA:
Pelo Senhor Presidente foram presentes sete oficios, com referência 50, 51, 52, 54, 55, 56,
57, datados 24 de novembro findo, da Assembleia Municipal de Mortágua, dando
conhecimento que na sua sessão extraordinária, realizada no pretérito dia 17 de novembro,
tomou as seguintes deliberações:
Aprovou por unanimidade fixar a taxa de 0,0% de derrama para os sujeitos passivos com
um volume de negócios no ano económico de 2017 que não ultrapasse cento e cinquenta mil
euros (150.000,00€) e a taxa 1% de derrama para os sujeitos passivos com um volume de
negócios

superior a cento e cinquenta mil euros (150.000,00€9,

(art°. 18°.

da Lei n°.

73/2013, de 3 de setembro), a cobrar em 2018.
Aprovou por unanimidade fixar em 0,0% a percentagem do IRS pretendida pelo
Município (artigo 26°. da Lei n°. 73/2013, de 3de setembro) no ano

rendimente8e
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a cobrar em 2019.
Aprovou por unanimidade fixar a Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis artigo 112°.
do CIMI, em 0,3

0~

para os Prédios Urbanos (conforme dispõe a Lei n°. 84-D/20 14, de 31

de dezembro), a cobrar em 2018.
Aprovou por unanimidade a redução, no ano de 2018, da taxa de Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) em vinte euros (20,00 €) para as famílias com um (1) filho; quarenta euros
(40,00 €) para as famílias com dois (2) filhos; setenta euros (70,00 €) para as famílias com três
(3) e mais filhos ( artigo 112°- A do CIMI).
Aprovou por unanimidade a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) durante
três (3) Anos para os Edificios para Habitação Total ou Parcialmente Danificados pelos
Incêndios Ocorridos no Concelho de Mortágua em 15 e 16 de outubro de 2017.
Aprovou por unanimidade fixar em 0,00 o a Taxa Municipal do Direito de Passagem no
Ano de 2017.
Elegeu com quinze (15) votos a favor, ou seja por unanimidade dos membros da
Assembleia Municipal de Mortágua eleitos diretamente, para integrarem a Assembleia
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, nos termos do artigo 83°., Mexo 1,
da Lei n°.75 2013, de 12 de setembro, os seguintes membros efetivos Cláudio Jorge Gomes de
Matos e José Manuel de Matos Carvalho, e como membros suplentes: Luis Miguel de Sousa
Dias e Fernando Lopes Rodrigues Sebastião.
Elegeu por escrutínio secreto e por maioria, com catorze (14) votos a favor, sete (7) votos
brancos e um (1) voto contra, o Presidente da Junta de Freguesia da Marmeleira e como seu
Suplente o Presidente da Junta de Freguesia de Espinho para representar as Freguesias do
Concelho no XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
A Câmara tomou conhecimento.
4.2.-SEGURANÇA SOCIAL:
Foi Presente o oficio referência 104596, de 17 11 2017 da Segurança Social
Desenvolvimento Social e Programas

Núcleo de Intervenção Social de V’
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qual dá conhecimento da intervenção prevista no Concelho de Mortágua no âmbito do Plano
de Intervenção nos Territórios Afetados pelos Incêndios.
A Câmara tomou conhecimento.
4.3.-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA:
Foi presente o e:mail da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, datado de
21/11/2017, através do qual dá conhecimento do oficio, referência 291, de tomada de posição
enviado ao Senhor Ministro da Agricultura face às medidas anunciadas para os agricultores
afetados pelos incêndios de 15 de outubro de 2017.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
5.1.-SERVIÇOS DE APOIO

À FAMÍLIA E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR:

5.1.1.-Requerimentos de Comparticipação de Manuais Escolares apresentados fora de
prazo:
5.1.1.1.-Proc°. no. 184:
Pelo Senhor Presidente foi presente para efeitos de apreciação e deliberação o
requerimento abaixo identificado apresentado nos serviços para Comparticipação das Fichas de
Atividades dos Manuais Escolares do 1°.CEB:
Processo número 184, registado em 7 11 2017, de Cristina da Conceição Ferreira dos
Santos, que requere a comparticipação de trinta e sete euros e setenta e três cêntimos
(37,73€), das Fichas de Atividades dos Manuais Escolares e Material Escolar da sua filha Eva
Ferreira Gomes que se encontra a frequentar o 2°. Ano do

10.

CEB no Centro Educativo, e

que conforme informação dos serviços sociais verifica-se que entrou nos serviços fora do
prazo fixado na reunião de Câmara de 23 08 2017.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, por unanimidade deliberou notificar a
requerente do projeto de decisão de indeferimento do processo por ter apreseni
fora de prazo fixado na Reunião de Câmara de 23 08 2017, devendo, se
4
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pronunciar-se por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 121°. e 122°. do
Código do Procedimento Administrativo.
5.1.1.2.-Proc°. no. 185:
Pelo Senhor Presidente foi presente para efeitos de apreciação e deliberação o
Requerimento abaixo identificados apresentados nos serviços para Comparticipação das Fichas
de Atividades de Manuais Escolares do 1°.CEB:
Processo n°. 185, registado em 08/11/2017, de Catarina Alexandra Gomes Rodrigues, que
requere a comparticipação de quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos (48,50 E), das Fichas
de Atividades de Manuais Escolares e Material Escolar do 1°. CEB do seu filho Tiago
Rodrigues Durães que se encontra a frequentar o 3°. Ano do

10.

CEB no Centro Educativo, e

que conforme informação dos serviços sociais verifica-se que entrou nos serviços fora do
prazo fixado na reunião de Câmara de 23/08/2017.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, por unanimidade deliberou notificar a
requerente do projeto de decisão de indeferimento do processo por ter apresentado o pedido
fora de prazo fixado na Reunião de Câmara de 23/08/2017, devendo, se assim o entender,
pronunciar-se por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 1210. e 122°. do
Código do Procedimento Administrativo.
5.2.-JUVENTUDE:
5.2.1.-Apoio Natalidade e Família
5.2.1.1.-Ratificação de processos n°. 49 e 50/2017:
Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura n°. 49 e 50/2017 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio
às Família no Concelho de Mortágua, que entraram nos serviços e que deferiu nos termos do
número 1 do artigo 6°. do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no
Concelho de Mortágua.

~
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5.2.1.2.-Indeferimento do processo n°. 38/2017:
No seguimento da notificação efetuada a Dione Palmira Duarte de Oliveira através do
oficio referência DAGF 3540, de 13 11 2017, relativa ao projeto de indeferimento tomado
-

na Reunião de Câmara de 3 11 2017 sobre o processo n°. 38 2017 de Incentivo à Natalidade e
Apoio à Família, por não cumprir a alínea h), do artigo 4°.
Atribuição do Incentivo

Apresentação do Pedido de

do Regulamento, ou seja, não ter apresentado o cartão de cidadão

da criança, verificou-se que terminou o prazo do período de audiência prévia para a requerente
se pronunciar nos termos do Código do Procedimento Administrativo,

não tendo dado

entrada nos serviços qualquer resposta à referida notificação.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade converter o projeto
de decisão de indeferimento tomado na reunião de Câmara de 3 11 2017, em decisão definitiva
de indeferimento do presente processo nos termos e com os fundamentos ali indicados,
devendo proceder-se à respetiva notificação à requerente.
5.3.-CONSTITUIÇÃO

DO

CONSELHO

MUNICIPAL

DA

JUVENTUDE

DE

MORTÁGUA (Lei no. 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei
n°.6/2012, de 10 de fevereiro):
A Lei n.° 8 2009, de 18 de fevereiro, alterado pela Lei n.° 6 2012 de 10 de fevereiro, cria
o regime jurídico dos conselhos municipais de juventude.
O Conselho Municipal da Juventude é o órgão consultivo do município sobre matérias
relacionadas com a política de juventude, e que visa estimular a participação cívica, criando
espaços de afirmação e envolvimento dos jovens nos processos de tomada de decisão.
De acordo com o artigo 25°. do citado diploma legal a Assembleia Municipal de Mortágua
aprovou, na sessão ordinária de 30 04 2014, o Regulamento do Conselho Municipal da
Juventude de Mortágua, do qual constam as disposições que instituem o órgão no município,
bem como as demais normas relativas à sua composição e competências, nos termos da mesma
presente lei.
O Conselho Municipal da Juventude de Mortágua é ~
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artigo 4°. da referida Lei conjugado com os números 1 e 2 do artigo 4°. do Regulamento do
Conselho por:
a) O Presidente da câmara Municipal de Mortágua, que preside;
b) Um membro da Assembleia Municipal de cada partido ou grupo de cidadãos eleitores
representados na Assembleia Municipal;
c) O representante do Município no Conselho Regional de Juventude;
d) Um representante de cada Associação de Estudantes do ensino básico e secundário com
sede no Município;
e) Um representante de cada organização de juventude partidária, com representação nos
órgãos do Município ou na assembleia da República;

O

Um representante de cada associação jovem e equiparadas a associações juvenis, nos

termos do n.

03

do Artigo 3.° da Lei n°. 23/2006, de 23 de junho, de âmbito nacional.

Exceto os membros referidos nas alíneas a) e b) do número anterior que são designados,
direta ou indiretamente, por inerência ou não, pelos competentes órgãos municipais, são as
estruturas locais representativas de juventude e demais entidades a designar os restantes que
devem ter idade inferior a 35 anos à data da designação do mandato.
Face ao exposto e decorrente do inicio do mandato de 2017-2021 dos novos órgãos
Autárquicos, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere, atento os números 1 e 2. do
artigo 4°. do Regulamento do Conselho Municipal da Juventude, que se solicite à Assembleia
Municipal de Mortágua que proceda à designação de um membro da Assembleia Municipal de
cada partido representado na Assembleia Municipal, e às restantes entidades que indiquem
respetivos representantes que irão integrar a composição do Conselho Municipal da
Juventude.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.
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6.-CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS

Programa de

-

Animação de Natal 2017:
----Pelo Senhor Presidente foi presente a Programa de Animação de Natal 2017 que tem por
objetivo desenvolver algumas atividades que proporcionem momentos de alegria às crianças e
famílias e contribuam para a dinamização e apoio ao comércio local, realizando-se as mesmas
em animação de Rua e no Centro de Animação Cultural.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Programa de Animação de Natal 2017.--7.-ACÃO SOCIAL:
7.1.-Cabaz de Natal de 2017— Levantamento do número de agregados familiares:
No seguimento da deliberação tomada na reunião de Câmara de 3 11 2017, foi presente o
levantamento efetuado pela Técnica de Serviço Social de oitenta e nove (89) famílias
carenciadas do Concelho e da composição do respetivo cabaz tendo em atenção a constituição
do agregado familiar e respetivas condições sócio-económicas e que irão ser contempladas
com o Cabaz de Natal de 2017.
A

seleção

das

famílias

resulta

do

seguinte

conhecimento

e

dos

seguintes

critérios indicadores:
Famílias expostas ao fenómeno do desemprego involuntário, em ou com baixa proteção
social;
Situações de desemprego (involuntário) duplo (sem ou com baixa proteção social);
Famílias indivíduos, com doença crónica e ou oncológica, com reformas ou outro tipo de
prestações sociais baixas para fazer face aos encargos com despesas médicas e
medicamentosas e demais despesas fixas;
Famílias nucleares (com ou sem filhos) de baixo rendimento e encargos habitacionais fixos
elevados e ou endividadas;
Famílias numerosas com apenas um elemento ativo empregado, com baixo
filhos pequenos;

nto e
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Famílias monoparentais que auferem o salário mínimo ou prestações sociais muito baixas,
com filhos pequenos, ou não.
Famílias sobreendividadas.
Vitimas do incêndio deflagrado a 15 de outubro.
Em suma famílias numerosas, ou não com baixos rendimentos e despesas fixas elevadas
que concorrem para uma situação de privação severa.
Após análise deste levantamento a Câmara deliberou, por unanimidade contemplar as
oitenta e nove (89) famílias nele referidas como complemento aos apoios sociais já existentes,
devendo o Cabaz conter géneros alimentícios não integrados naqueles apoios.
O Senhor Presidente no uso das competências próprias irá desencadear o respetivo
processo de fornecimento do Cabaz, de acordo com a alínea a), do número 1, do artigo 20°.
do Código dos Contratos Públicos.
8.-SAÚDE:
8.1.-PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE:
8.1.1.-Apoio funcionamento extensão de Espinho

—

Transferência para a Junta de

Freguesia:
Estando inscrito nas Opções do Plano do corrente ano na rubrica “Funcionamento dos
Postos Avançados

Transferência Juntas de Freguesia” e cujas despesas de fúncionamento são

suportadas há já alguns anos a esta parte pela Junta de Freguesia de Espinho onde está
instalada esse Posto, o Senhor Presidente propôs, por forma a minimizar aquele encargo, que
se procedesse à transferência de três mil e quinhentos euros (3.500,00 €) para a Junta de
Freguesia de Espinho.
Considerando a natureza do apoio não está obrigado às formalidades do Regulamento
Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para a
compromisso que se encontra inscrito no orçamento do corrente ano na rubrica e
do Plano no Objetivo 04 Saúde, projeto 2017 5047.
9
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, autorizar a
transferência do valor proposto de acordo com as Opções do Plano do corrente ano, e
autorizar o respetivo compromisso.
9.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
9.1.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:
9.1.1.-Abertura do Procedimento da 4~• Hasta Pública para Venda dos Lotes da

P.

Fase

Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira:
Pelo Senhor Presidente foi presente o Regulamento da 43• Hasta Pública para Venda de
Lotes do loteamento da l~. Fase do Plano de Pormenor da Ampliação do Parque Industrial
Manuel Ferreira, de propriedade do Município, sito na União de Freguesias de Mortágua, Vale
de Remígio, Cortegaça e Almaça, e que se encontra inscrito na matriz da União de Freguesias
de Mortágua sob o artigo P 3087, cujos lotes respetivas áreas e preços base de licitação estão
identificados no artigo 2°. e artigo 4°. do Regulamento, que se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado no respetivo processo da Hasta Pública.
----O Senhor Presidente mais propôs, que se proceda à abertura do Procedimento da

4a~

Hasta

Pública para Venda dos Lotes da P. Fase Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira, e para efeitos do cumprimento do número 3 do artigo 100. do Regulamento da
Hasta Pública para venda de lotes do Loteamento da P. Fase do Plano de Pormenor da
Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, que a Comissão da Hasta Pública
seja constituída por:
Presidente

—

Eng°. José Júlio Henriques Norte, Presidente da Câmara;

Vogais: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, Vereador e Eng°. Albano Tomás da Fonseca
Duarte, Chefe de Divisão.
Suplentes: Dr. Sandrine Bento de Matos, Técnica Superior e Eng°. Luís Filipe Martins
Rodrigues, Técnico Superior.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade apro’
do Senhor Presidente.

~~~------,‘

lo

— £
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cerca de trezentos e cinquenta (350) litros de gasóleo, rompido duas (2) mangueiras, um pneu,
partido três (3) farolins e outros materiais.
Assim, solicita o apoio financeiro para apoio às despesas inerentes de reparação da viatura
em consequência dos danos motivados pelo combate aos incêndios.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de mil euros (1.000,00 E).
Por informação da contabilidade existem findo disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 080701

—

Instituições sem fins

lucrativos, e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 07 Proteção Civil,
no

projeto 2017 5055

Apoio Investimentos Instituições Locais, devendo os serviços de

contabilidade proceder ao lançamento do respetivo compromisso.
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 E) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 2°..10.2.-CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA:
O Senhor Presidente informou que:
O Decreto-Lei n.° 124 2006, de 28 de junho, alterado e republicado pela Lei n°. 76/2017,
de 17 de agosto, define o âmbito, natureza e missão das Comissões de Defesa da Floresta
Contra Incêndios, de âmbito distrital ou municipal, enquanto estruturas de articulação,
planeamento e ação que têm como missão a coordenação de programas de defesa da floresta
contra incêndios.
As comissões municipais funcionam sob a coordenação do Presidente da Câmara
Municipal e de acordo com o estabelecido no n°4 do artigo 3.°-A, do citado diploma legal.---As comissões municipais, de acordo com o estabelecido no artigo 3.°-D, do citado
diploma legal, têm a seguinte composição:
a) O presidente da câmara municipal ou seu representante, que preside;
b) Até cinco representantes das freguesias do concelho, a designar
12
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9.2.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO:
9.2.1.-Protocolo de Cooperação entre a Fundação Mata do Buçaco, F.P. e os Municípios
de Mealhada, Mortágua e Penacova para a Implementação e Coordenação do Plano de
Animação da Grande Rota (GR) Caminhos da Mata e da Serra do Bussaco:
Pelo Senhor Presidente foi presente para efeitos de aprovação a Minuta do Protocolo de
Cooperação entre a Fundação Mata do Buçaco, F.P. e os Municípios de Mealhada, Mortágua
e Penacova, no qual estão previstas as contrapartidas financeiras do Município de Mortágua e
Município de Penacova, no valor de oito mil quinhentos e cinquenta euros e trinta cêntimos
(8.550,30 E), cada um, para que a Fundação assuma a competência para implementar e
coordenar a ação Plano de Animação da Grande Rota (GR) Caminhos da Mata e da Serra do
Bussaco, que encerra uma distância de 52 quilómetros e percorre os concelhos de Mealhada,
Mortágua e Penacova, assim como a contrapartida do Município da mealhada, no montante de
treze mil oitocentos e trinta e sete euros e cinquenta e dois cêntimos (13.837,50 E), para que a
Fundação assuma a competência para implementar o plano de comunicação referente à
preparação da candidatura à UNESCO.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a minuta do
Protocolo de Cooperação entre a Fundação Mata do Buçaco, F.P. e os Municípios de
Mealhada, Mortágua e Penacova para a Implementação e Coordenação do Plano de Animação
da Grande Rota (GR) Caminhos da Mata e da Serra do Bussaco.
10.-PROTECÃO CIVIL:
10.1.-PROTEÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA MANCHA FLORESTAL:
10.1.1.-Apoio investimento instituições locais

—

Associação Cultural e Desportiva da

Sobrosa:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, sem data e recebida a 28/11/2017, da
Associação Cultural e Desportiva da Sobrosa, através da qual dá conhecimento que participou
no combate nos incêndios ocorridos em outubro no território deste Concelho
viatura com canhão, tendo transportado mais de trezentos mil (300.000) litros

o
a

a
a, gasto
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municipal;
e) Um representante do ICNF, 1. P.;
d) (Revogada.).
e) Coordenador municipal de proteção civil;

fl

Um representante da GNR;

g) Um representante da PSP, se esta estiver representada no município;
h) Um representante das organizações de produtores florestais;
i) Um representante da IP, S. A., um representante do IMT, 1. P., e dois representantes
dos concessionários da distribuição e transporte de energia elétrica, sempre que se justifique;

j)

Outras entidades e personalidades a convite do presidente da comissão.

Assim, e considerando o inicio do mandato de 2017 2021 dos órgãos autárquicos, tomase necessário cumprir as disposições legais, designadamente, o disposto na alínea b), do n.° 1,
do artigo 3.°- D, do Decreto-Lei n.° 124 2006, de 28 de junho, na sua atual redação.
Nestes termos, o Senhor Presidente propôs que se solicite à Assembleia Municipal para
eleger um Presidente da Junta de Freguesia para integrar a composição da sobredita Comissão
Municipal, em ordem ao preceituado na alínea b), do n.° 1, do artigo 3.°-D, do citado diploma
legal bem como às restantes entidades a indicação dos seus representantes.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente.
11.-DEFESA DO MEIO AMBIENTE:
11.1.- CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL:
O Senhor Presidente informou a Câmara que o Decreto-Lei número 202/2004, de 18 de
agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 201 2005, de 24 de novembro, Decreto-Lei n.°
159/2008, de 8 de agosto, Lei n.° 214 2008, de 10 de novembro, Decreto-Lei n.° 9/2009, de
09 de janeiro, Decreto-Lei n.° 2 2011, de 06 de janeiro, Decreto-Lei n.° 81/2013, de 14 de
junho, estabelece o regime jurídico de fomento, exploração e conservação dos recursos
cinegéticos, regulamentando a constituição, competências e funcionamento dos
Cinegéticos Municipais.
13
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O número 1 e seguintes do artigo 157°. do referido diploma legal, refere que:
1- Os conselhos cinegéticos e de conservação da fauna municipais, designados,
abreviadamente, por conselhos cinegéticos municipais, circunscrevem-se à área do concelho
e são presididos pelo presidente da respetiva Câmara Municipal.
2- Os conselhos cinegéticos municipais são constituídos pelos seguintes vogais:
a) Três representantes dos caçadores do concelho;
b) Dois representantes dos agricultores do concelho;
c) Um representante das ZCT (zonas de caça turística) do concelho;
d) Um representante das associações de defesa do ambiente existentes no concelho;
e) Um autarca de freguesia a eleger em Assembleia Municipal;

O

Um representante da DGRF (Direcção-Geral de Recursos Florestais) sem direito a

voto;
g) Um representante do ICN (Instituto da Conservação da Natureza), no caso da área do
município abranger áreas classificadas, sem direito a voto.
3- A composição de cada conselho será fixada por despacho do Ministro da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas.
4- A duração do mandato dos membros destes conselhos é de quatro anos.
Pela Portaria número 677 2002, publicada em 27 de abril, na II Série do Diário da
República, foi constituído o Conselho Cinegético Municipal de Mortágua, tendo entretanto
terminado o respetivo mandato dos vogais que o integrava:
Face ao exposto e decorrente do inicio do mandato de 2017 2021 dos Órgãos
Autárquicos, o Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere, atento o artigo

1570.

do

Decreto-Lei n°. 202 2004, de 18 de agosto, na sua atual redação, se solicite à Assembleia
Municipal que proceda à eleição do autarca da freguesia, e às restantes entidades que indiquem
respetivos representantes que irão integrar a composição do Conselho Cinegético Mu

ipa

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprova

opo

do Senhor Presidente.
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12.-ADMINISTRACÃO:
12.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE
2017:
Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento
Municipal do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do Decreto

-

Lei

número 54-A/99, de 22 de fevereiro, conjugado com a alínea d) do número 1 do artigo 33°. da
Lei no. 75 2013, de 12 setembro, a proposta de modificação por alteração ao orçamento que
apresentava os seguintes valores:
Reforço despesas de capital
Anulação despesas de capital
Reforço despesas correntes
Anulação despesas correntes

vinte e três mil e quinhentos euros (23.500,00 €);
—

onze mil euros (11.000,00€);

quarenta e dois mil e quinhentos euros (42.500,00 €);
cinquenta e cinco mil euros (55.000,00 E);

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprová-la.
12.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO DE 2017:
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, de 22 de fevereiro, conjugado com a alínea

d) do n.° 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

vinte e dois mil e quinhentos euros

(22.500,00€).

Modificação de Financiamento não definido

treze mil e quinhentos euros (13.500,00 €).-

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou por unanimidade
aprová-la.
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12.3.-ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO
DO IMÓVEL DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE VALE DE PAREDES:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que:
Compete à Câmara Municipal, como Órgão de gestão do Município, proceder a uma
correta definição do uso dos bens móveis de sua pertença.
A alienação dos ativos dispensáveis para o exercício das competências que lhe são
cometidas por lei, constitui uma medida adequada, podendo contribuir através da sua
reutilização para a revitalização das áreas onde se integram.
Existem vários imóveis municipais que se encontram devolutos e os quais dada a sua
localização privilegiada, são passíveis de alienação.
A alienação por hasta pública favorece os princípios gerais da concorrência, da igualdade,
da imparcialidade e da transparência e do procedimento administrativo.
As Escolas do 1°. Ciclo do Ensino Básico de Vale de Paredes encontra-se inativa já há
alguns anos, provocando deterioração de ano para ano, sendo por isso necessário fazer obras
de conservação com alguma frequência, representam encargos de instalações mensais e são
inadequados para instalação de quaisquer serviços municipais.
Trata-se de edificio escolar para o qual não foi apresentado até agora qualquer proposta
de utilização pelas respetivas associações e comunidades locais.
Foi feita a respetiva avaliação pelo responsável pela Divisão de Conservação do Território
e Serviços Urbanos e atribuído o valor de trinta e dois mil setecentos e quarenta euros
(32.740,00 €) à antiga Escola Primária de Vale de Paredes, com o artigo matricial n°. 891, da
Freguesia do Sobral.
Assim proponho que seja aprovado:
a) A avaliação acima referida feita ao imóvel;
b) Nos termos da alínea g) do n°1 do artigo 33° da Lei 75/2013, de 12 de
alienação do referido imóvel através de arrematação
16
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previstos no Regulamento da Hasta Pública, que se dá aqui por integralmente reproduzido;
e) A seguinte constituição da Comissão da Hasta Pública:
Presidente

—

Eng°. José Júlio Henriques Norte, Presidente da Câmara;

Vogais: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, Vereador e Eng°. Albano Tomás da Fonseca
Duarte, Chefe de Divisão.
Suplentes: D?. Sandrine Bento de Matos, Técnica Superior e Eng°. Luís Filipe Martins
Rodrigues, Técnico Superior.
d) O Regulamento da Hasta Pública.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar: A
avaliação acima referida feita à antiga Escola Primária de Vale de Paredes; a alienação do
imóvel através de arrematação em hasta pública nas condições e termos
Regulamento da Hasta Pública;

previstos no

constituição da Comissão da Hasta Pública; o Regulamento

da Hasta Pública.
12.4.-SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS MEMBROS DA CÂMARA
MUNICIPAL (art°. 17°. da Lei n°. 29/87, de 30 de junho):
O Senhor Presidente informou que nos termos do artigo

170.

do

Estatuto dos

Eleitos Locais, aprovado pela Lei número 29/87, de trinta de Junho, com as alterações
introduzidas pela Lei número 52-A12005, de dez de Outubro os membros de órgãos
autárquicos têm direito a um seguro de acidentes pessoais mediante deliberação do respetivo
órgão, que fixará o seu valor, não podendo, para os membros dos órgãos executivos em
regime de permanência, o seu valor ser inferior

a

cinquenta (50) vezes da respetiva

remuneração mensal.
Tendo-se iniciado um novo mandato autárquico decorrente das eleições realizadas no
pretérito dia 1 de outubro, devem os respetivos órgãos deliberar os montantes de cobertura da
respetiva apólice de seguros de acidentes pessoais.
Assim, o Senhor Presidente apresentou uma informação da Coordenador Té
Núcleo de Administração Geral em que dá conhecimento que os seguros de ac

n es

ais
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dos Autarcas se encontram contratados na Companhia de Seguros Fidelidade abrangendo
atualmente as seguintes coberturas e montantes:

Pessoas Seguras

Morte ou Invalidez
Permanente

1

Despesas de
Tratamento e
Repatriamento

11
i

Incapacidade
Temporária/Dia

Órgâo Executivo
Presidente da Câmara

225.000,00 €

22.500,00 €

225,00 €

Vereadores a Tempo
Inteiro/M. Tempo

200.000,00 €

20.000,00 €

200,00 €

Vereadores

100.000,00€

10.000,00€

100,00€

100.000,00€

10.000,00€

100,00€

Órgão Deliberativo
Membros da Assembleia
Municipal

Assim, tendo sido eleitos novos órgãos executivo e deliberativo nas eleições realizadas no
pretérito dia 1 de Outubro, o Senhor Presidente propôs que, ao abrigo do disposto no n°. 1 do
artigo

170.

da Lei n°. 29/87, de 30 de junho, na sua atual redação, a Câmara delibere aprovar:

Os montantes do Seguro de Acidentes Pessoais para os Membros dos Órgãos Autárquicos
para o mandato 2017-202 1;
Remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para aprovação dos valores
que lhes são aplicáveis.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade alterar os valores de
coberturas dos Vereadores para montante igual ao dos Vereadores a Tempo Inteiro/M.Tempo
e remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal para aprovação dos valores que
Lhes são aplicáveis.
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12.5.-QERN- PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO CENTRO 2007-2013
APROVAÇÃO

DA

CANDIDATURA

MUNICIPAIS MORTÁGUA

-

“BENEFICIAÇÃO

LIGAÇÕES

-

INTER-

Pavimentação EM de Água Levada a Fontemanha e da

EM Moinho do Pisco (EN 334-1

)

a Catraia”:

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência Centro 421/17, de 10/11/2017, do
Programa Operacional Centro 2020, através do qual notifica que a Comissão Diretiva do
Programa Operacional Regional do Centro, em reunião de 10/02/2017, deliberou retirar a
condicionante “overbooking” à aprovação da candidatura n°. MOU-20 15

—

31-042-5955 de

Beneficiação de Ligações Intermunicipais Mortágua Tondela, Penacova, Águeda e Anadia,
Regulamento “Mobilidade Territorial”, tendo sido autorizado efetuar o pagamento respetivo
do Fundo correspondente à despesa validada, constituindo a notificação Adenda ao Contrato
de financiamento.
Assim de acordo com o e:mail, enviado pelo maiscentro, em 21/11/2017, a taxa de
comparticipação, o investimento total e investimento elegível de:
Investimento Total

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

cêntimos (460.671,23 E);
Despesa elegível apurado

cento e oitenta e três mil e cinquenta e seis euros

(183.056,00€);
Autorizado o Pagamento FEDER/Mais Centro

cento e cinquenta e cinco mil quinhentos

e noventa e sete euros e sessenta e cinco euros (155.597,65 €).
A Câmara tomou conhecimento.
12.6.-ESCALAS DE TURNO DAS FARMÁCIAS PARA O ANO CIVIL DE 2018:
Pelo Senhor Presidente foi presente o correio eletrônico datado de 7/11/2017, da
Administração Regional de Saúde do Centro, IP, a remeter para análise e parecer, conforme
no Decreto

Lei n°. 53 2007, de 8 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei

n°. 7/2011, de 10 de janeiro e pelo Decreto-Lei n°. 172 2012, de 1 de agosto, e
n°. 1 da Portaria 277 2012, de 12 de setembro, um exemplar da proposta dt
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turnos das farmácias para o ano de 2018 dos Distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda,
Leiria e Viseu.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir parecer
favorável à escala de turnos das Farmácias deste Concelho.
13.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
13.1.-LOTEAMENTO

URBANO

COM

O

ALVARÁ

N°.2/90

OBRAS

-

DE

URBANIZAÇÃO NA RUA PADRE MODERNO:
No seguimento da deliberação aprovada na Reunião de Câmara de 05 07 2017, pelo
Senhor Presidente foi presente o processo n°. 02 1988 664, Loteamento Urbano

Habitação e

Comércio, na Rua Padre Moderno, em Mortágua acompanhando do Parecer do Assessor
Jurídico do Município, datada de 3 1 08 2017, e que a seguir se transcreve:
Assunto: Execução de infraestruturas no Loteamento titulado pelo Alvará n°.2 90.
Parecer: Consta do projeto do loteamento n°.2 90, a realização de passeios e
estacionamento que, nos termos do pedido formulado e aprovado, estariam, em parte,
localizados em local onde está implantado um barracão, construído em data anterior à
aprovação do loteamento e causa.
Assim, só com a demolição do barracão seria possível construir essa projetada obra.
Nos termos do disposto no artigo 2°. alínea h) do RJUE, constituem “obras de
urbanização” as obras de criação de arruamentos viários e pedonais e outros espaços de
utilização coletiva.
Por acordo entre o Município e o Loteador, aquela assumiu a responsabilidade da
realização dessas obras a troco da cedência de 176 m2 e terreno pertencente ao lote 5 para
construção da rotunda da Caniveta. Assim sendo, a responsabilidade pela execução dos
passeios e estacionamento cabe ao Município de Mortágua.
Mesmo que assim não fosse estabelece o artigo 84°. n°. 1 daquele diploma legal que a
câmara municipal, no que diz respeito às obras de urbanização pode promover
desses trabalhos quando, por causa im~utável~ loteador, não tiverem sido

r
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de um ano a contar da data de emissão do alvará de loteamento, sendo as mesmas executadas
nos termos do disposto nos artigos 107°. e 108°. do RJUE.
Or, tal prazo há muito que está ultrapassado, sendo legitima a intervenção do Município
para a reposição da legalidade.
Porém, a execução das obras de urbanização pressupõe, necessariamente, a prévia
demolição do barracão ali existente, que se encontrava a ser utilizado por uma pequena
empresa que ali desenvolvia a sua atividade.
Para permitir a realização dos trabalhos de demolição, foi a empresa referida notificada em
3/02/2012 para proceder à desocupação do espaço público onde irão ser executadas as obras
de urbanização no prazo de 60 dias. Em resposta, vieram os legais representantes da firma
pedir a prorrogação do prazo concedido, pelo período de 30 meses, o que foi concedido por
deliberação tomada em reunião de câmara municipal de 21 03 2012.
Tendo terminado em 30 09 2014 o prazo concedido sem que o espaço público em questão
se mostrasse desocupado, veio a empresa, proprietária do lote 4, solicitar a prorrogação do
prazo referido por mais 30 meses, que veio a ser concedido, por deliberação tomada na
reunião ordinária de câmara municipal de 3 12 2014.
O novo prazo concedido terminou a 6 6 2017, sem que se mostre desocupado o espaço
público em questão, não tendo sido requerida nova prorrogação do prazo concedido.
Pretende a Câmara municipal dar inicio às obras de construção de passeios e
estacionamento, que irão ficar localizados, em parte, no espaço ocupado pelo dito barracão.--O artigo 53°. do RJUE estabelece as condições e prazo de execução das obras de
urbanização. Por acordo entre o loteador e o Município e a troco da cedência de 176 m2 de
terreno pertencente ao lote 5 do loteamento para a construção da rotunda da Caniveta, a
responsabilidade pela execução dos passeios e estacionamento caberia ao Município. Porém,
não é liquido que, também, lhe tivesse sido imputada a responsabilidade da demolição do
barracão que, caberia em primeira linha, ao loteador. De qualquer fonna, por vi d

i osto

no artigo 84°., face à inercia do loteador em iniciar e concluir ~
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prazos ali estabelecidos e há muito ultrapassados, caberá em ultima linha ao Município o
direito de proceder à demolição do imóvel, depois de cumpridas as formalidades elencadas nos
artigos nos artigos 107°. e 108°. por remissão do n°.2 do artigo 84°. do diploma citado, uma
vez que essa demolição é condição fundamental para a execução das obras.
Deste modo, haverá que averiguar, face ao silêncio da empresa que ocupa o imóvel, se a
mesma ali continua a laborar, ou se o prédio está, atualmente, devoluto.
Deverá ser junto aos autos caderneta predial e certidão do registo ou omissão do barracão
na conservatória do registo predial, uma vez que nele vem sendo desenvolvida uma atividade
industrial e comercial, constituindo um estabelecimento aberto ao público.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade averiguar, face ao
silêncio da empresa que ocupa o imóvel, se a mesma ali continua a laborar, ou se o prédio está,
atualmente, devoluto.
Mais deliberou por unanimidade que os serviços diligenciem no sentido de ser junto aos
autos caderneta predial e certidão do registo ou omissão do barracão na conservatória do
registo predial, uma vez que nele vem sendo desenvolvida uma atividade industrial e comercial,
constituindo um estabelecimento aberto ao público.
13.2.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA DO PROCESSO DE OBRAS
N°. 01/2015/41, DE CONSTRUÇÃO DE GARAGEM, NA AVENIDA DO REGUENGO
N°. 173, VILA MEÃ:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01 2015 41 em nome Sidónio Gomes
Portelada, residente em Av. do Reguengo, Vila Meã, referente à construção de uma garagem,
sita na Av. do Reguengo, n°. 41, em Vila Meã, Freguesia do Sobral, com vista à declaração de
caducidade daquele processo de operação urbanística.
Analisado o processo, constata-se que:
1.-Foi emitido alvará de obras de construção n.° 22, cujo prazo de validade teve início a
12/04/2017 e termo a li 05 2017.
2.-As obras foram executadas nem iniciadas no prazo fixado
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prorrogações, contado a partir da data de emissão do alvará.
3.-Em 02 06 2017 foi emitido Parecer Técnico pelo Chefe de Divisão Planeamento e
Administração do Território, em que, considerando após análise das informações dos Serviços
Administrativos e dos Serviços de Fiscalização Municipal constata que “trata-se de uma obra
que não foi concluída no prazo fixado pela respetiva licença pelo que deve ser declarada a sua
caducidade nos termos da alínea d) do n°.3 e n°. 5 do artigo 71°. do DL n°. 136 2014”.
4.-Em 08 06 2017 foi emitido Despacho pela Vereador com competência delegada que
determina que: “Tendo em considera çüo o teor do Parecer Técnico emitido a 02 06 2017 de
Fls. 76 e a informação prestada pelos serviços de Fiscalização a 01 06 2017 dejis. 75 não foi
iniciada, tendo o prazo de execução previsto no respetivo alvará de licença de construção
n°22/2017, terminado a 11 052017.
Pelo eaposto e de acordo com preceituado no n ° do artigo 71 ° do regime Jurídico das
Urbanizações e Ed~cações e dos artigos 121 ‘~ e 122 ‘~ do Código do Procedimento
Administrativo, notifique-se o Requerente para no prazo de (10) dez dias exercer o seu
direito de audiência prévia, expondo por escrito, o que tive por conveniente, sob pena de ser
declarada a caducidade da licença de obras.
Não obstante, esclareça-se, o Requerente, que no prazo concedido para o exercício do
direito de audiência prévia, pode requerer a prorrogação do prazo da licença nos termos
dos n~s 5 e 6 do artigo 58° do RJUE.

“.

5.- Em 14 062017 foi o requerente notificado pelo oficio n°. DAGF AG

1377, do teor

do referido despacho, no qual lhe foi concedido o prazo de 10 dias, para nos termos e para os
efeitos do disposto nos artigos 121°. e 122°. do CPA (Audiência Prévia), vir dizer, por escrito
o que se lhe oferecesse relativamente ao teor do mesmo. Aquele prazo terminou em
04/07/2017, sem que nada viesse dizer ou apresentar.
Assim, atendendo que:
1.-A licença ou autorização para a realização das operações urbanísti s e
edificação caduca «se as obras não forem concluídas no prazo fixado
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autorização ou suas prorrogações, contado a partir da data da emissão do alvará», conforme
previsto no artigo 71.°, n.° 3, alínea d) do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555 99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.
2.-A caducidade referida no citado artigo não tem, contudo, carácter automático. Na
verdade, conforme ressalta do n.° 5 do citado artigo «A caducidade prevista na alínea d) do n.°
3 é declarada pela câmara municipal, com audiência prévia do interessado».
3.-O caso em apreço, reflete uma circunstância objetiva de ultrapassagem de prazo, a
caducidade já se encontrará constituída, sendo que a declaração de caducidade por parte da
Câmara Municipal terá uma eficácia meramente declarativa, até porque, se encontra acometida
ao Município uma obrigação legal de pronúncia administrativa no sentido de declarar a
caducidade do licenciamento.
O Senhor Presidente propôs que a Câmara Municipal aprecie e delibere:
1.- Notificar o Requerente que é intenção do Executivo declarar a caducidade do processo
n.° 01 2015 41, que deu origem à emissão do alvará de obras de construção n.°22/20 17, cujo
término ocorreu a 11 052017, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.° 3 do artigo 71.° do
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 5 55/99,
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

71.0,

n.° 5

do RJUE em conjugação com o estatuído nos artigos 1210 e 122° do Código de Procedimento
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 42015, de 7 de janeiro.

A Câmara,

depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a intenção de declarar a
caducidade do processo n.° 01 2015 41, que deu origem à emissão do alvará de obras de
construção n°.22 2017, e conceder ao Requerente o prazo de (dez) 10 dias úteis, para se
pronunciar nos termos do disposto no artigo 71.°, n.° 5 nos termos dos artigos 1210 e7’22° do
Código de Procedimento.
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13.3.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA DO PROCESSO DE OBRAS
N°. 01/2015/211, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO DESTINADO A
HABITAÇÃO:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01 2015 211, em nome de Armando
Rosa, residente na Rua das Rosas, n°. 4, Vale de Açores, União de Freguesias de Mortágua,
Vale de Remígio Cortegaça e Almaça referente à Alteração e Ampliação de Edificio destinado
a habitação, sito na Rua das Rosas, Vale de Açores, 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.
Depois de analisado o processo verifica-se que:
1.-O pedido de licenciamento supra mencionado foi deferido por despacho de 23 03 2016,
tendo sido comunicado tal facto ao requerente pelo oficio referência DAGF AO

950, de

31/03/2016, e que o mesmo dispunha de um (1) ano para requerer o respetivo alvará de
construção, sob pena de caducidade do mesmo.
2.-Nunca foi entregue qualquer pedido para requerer o alvará da licença estando o prazo
ultrapassado.
3.- Em 02 06 2017 foi emitido Despacho pela Vereadora com competência delegada em
que, considerando que terminou o prazo de um ano estabelecido no n°.2 do artigo

710.

do

RJUE, para ser requerida a emissão de alvará de licença, sem que a Requerente tenha
procedido em conformidade, determinou que se notificasse a requerente para no prazo de dez
(10) dias exercer o seu direito de audiência expondo, por escrito, o que tiver por conveniente,
sob pena de ser declarada a caducidade da licença, em cumprimento do preceituado no n°. 5 do
artigo

710.

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação e dos artigos 121°. e 122°. do

Código do Procedimento Administrativo.
4.-Em 09 0772017 foi o requerente notificado pelo oficio n°. DAGF/AG

—

13Q9.

iteor

do referido despacho, no qual lhe foi concedido o prazo de dez (10) dias, para
para os efeitos do disposto nos artigos 121°. e 122°. do CPA (Audiência P
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escrito o que se lhe oferecesse relativamente ao teor do mesmo. Aquele prazo terminou em
10/04/2017, sem que nada viesse dizer ou apresentar.
5.-De acordo com o disposto no n°.2 do artigo 71°. do Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação, a licença caduca se não for requerido a emissão do respetivo alvará no prazo
estipulado e respetivas prorrogações.
6.-De acordo com o estabelecido no n°.5 do citado artigo, a caducidade deve ser declarada
pela Câmara Municipal, com audiência prévia do interessado.
Assim, atendendo que:
1.-A licença para a realização das operações urbanísticas relativas à edificação caduca «se
no prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida a
emissão do respetivo alvará», conforme previsto no artigo 71

.°,

n.° 2, alínea d) do Regime

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555 99, de 16 de
dezembro, na sua atual redação.
2.-A caducidade referida no citado artigo não tem, contudo, carácter automático. Na
verdade, conforme ressalta do n.° 5 do citado artigo «A caducidade prevista no n.° 2 é
declarada pela câmara municipal, com audiência prévia do interessado».
3.-O caso em apreço, reflete uma circunstância objetiva de ultrapassagem de prazo, a
caducidade já se encontrará constituída, sendo que a declaração de caducidade por parte da
Câmara Municipal terá uma eficácia meramente declarativa, até porque, se encontra acometida
ao Município uma obrigação legal de pronúncia administrativa no sentido de declarar a
caducidade do licenciamento.
O Senhor Presidente propôs que a Câmara Municipal aprecie e delibere:
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 reqi
do alvará no prazo de um ano e sua prorrogação.
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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.°, ~ 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.
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade 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, concedendo 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).
13.4.-PROCESSOS DE EDIFICAÇÕES EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
13.4.1.-Processo n°. 08/2017/03:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 08 2017 03, referente ao prédio
em mau estado de conservação, sita no Largo da Feira, em Vate de Açores, Mortágua,
propriedade de António José Gaspar, com residência em Rua da Virgínia Vitorino, 12

-

4°.

DT°. , acompanhado do auto de vistoria efetuada de acordo com o preceituado na alínea w) do
número 1 do artigo 33°. da Lei número 75 2013, de 12 de setembro, no qual foram peritos, o
Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do Território, Chefe de Divisão de
Conservação do Território e Serviços Urbanos e o Fiscal Municipal Gilberto Simões.
Tendo em conta a determinação do artigo 89°. do Decreto

Lei número 555 99, de 16

de dezembro, e posteriores alterações, que comete às Câmaras competência para determinar a
execução de obras necessárias e corrigir as más condições de salubridade, solidez ou se~
contra o risco de incêndios.
Considerando que nos termos do número 3, do artigo 89°. do
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555 99, na sua atual redação, conjugado com a alínea w), do número 1, do artigo 33°. da Lei
no. 75, de 12 de setembro, comete às Câmaras Municipais competência para ordenar,
precedendo de vistoria, a demolição de construções que ameacem ruína ou constituam perigo
para a segurança das pessoas.
Assim sendo, foi deliberado por unanimidade, com base no disposto na alínea w), do
número 1, do artigo 33°. da Lei n°. 75, de 12 de Setembro, do número, e nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 121°. do Código do Procedimento Administrativo, notificar o
proprietário para no prazo de 15 dias se pronunciar sobre o seguinte projeto de decisão:
A Câmara, considerando o auto de vistoria exarado no processo e que se dá aqui por
integralmente reproduzido deliberou por unaniniidade, notificar o proprietário do seguinte:
Deverá proceder, no prazo de 30 dias, conforme o acordado com a Comissão de Vistoria,
à demolição e ou reparação e estabilização da chaminé, por motivos de urgência e segurança
da habitação confinante.
As restantes obras gerais de conservação, indicadas pela Comissão de Vistoria, deverão
executadas num prazo de 1 ano desde que, não venham, entretanto, a surgir situações de
insalubridade e insegurança que venham a exigir intervenção imediata.”
13.4.2. Processo n°. 08/2017/04:
Pelo Senhor Presidente foi presente o Parecer Técnico, datado de 10 11 2017 do Chefe
da DPAT, emitido na sequência da informação dos serviços de Fiscalização Municipal, sobre
a existência de um edificio em mau estado de conservação na Rua Dr. João Lopes de Morais,
51, em Mortágua, de propriedade de Jorge Manuel Gomes Fonseca, residente, na Rua da
Escola, n°. 67, Vila Nova, Sobral e que conclui o seguinte:
“Proponho que a Câmara delibere no sentido de se dar cumprimento aos artigos 9Q” a
92 ‘~ do DL 136 2014 e se iniciar o processo com vista à realização da vistoria previa ao
ec4flcio referenciado (artigo 90° no RJUE).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, man ar
vistoria que conclua do estado em que a construção se encontra e se cons
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saúde ou para a segurança das pessoas, tendo em vista poder deliberar em conformidade com a
alínea w

), do número

1 do artigo 33°. da Lei número 5 2013, de 12 de setembro.

Mais foi deliberado por unanimidade que, por forma a permitir ao Executivo Municipal
avaliar com rigor, objetividade e transparência o real estado de degradação das edificações e os
concretos elementos que constituam perigo para a saúde pública, pessoas ou bens, o auto da
respetiva vistoria deverá fundamentar e especificar a realização, ou não, de obras de
conservação necessárias à correção de más condições de segurança das edificações, ou
demolição nos termos do disposto nos n°s. 2 e 3 do artigo 89°. do decreto-Lei n°. 555 99, de
16 de dezembro, com as posteriores alterações.
13.5.-PROCESSOS

DE

CONSTITUIÇÃO

DE

COMPROPRIEDADE

OU

AMPLIAÇÃO DE COMPARTES:
Pelo Senhor Presidente foram presentes os processos:
a) Número 10.2017.32, de Abílio Martins, na qualidade de proprietário do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia do Sobral, com o artigo 15254 no local denominado “Vale de
Gestais”, sito Freguesia de Sobral a com a área de 0,499000 ha e solicitando a emissão do
parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64 2003, de 23 de agosto, para
constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos
de registo de escritura de doação a favor de Elsa Edite Ferreira Martins e Abílio Ferreira
Martins.
b) Número 10.2017.33, de Abílio Martins, na qualidade de proprietário do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia do Sobral, com o artigo 9927 no local denominado “Costa”,
sito Freguesia de Sobral a com a área de 0,029000 ha e solicitando a emissão do parecer nos
termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64 2003, de 23 de agosto, para
constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos
de registo de escritura de doação a favor de Elsa Edite Ferreira Martins e AME Ferreira
Martins.
c) Número 10.2017.34, de Abílio Martins, na qualidade de propf

rio

rédio rústico
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inscrito na matriz da União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça,
com o artigo 9013 no local denominado “Vale da Fonte”, sito Freguesia de Sobral a com a
área de 0,499000 ha e solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo
54°., da Lei número 64/2003, de 23 de agosto, para constituição de compropriedade ou
ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de escritura de doação a
favor de Elsa Edite Ferreira Martins e Abílio Ferreira Martins.
d) Número 10.2017.35, de Abílio Martins, na qualidade de proprietário do prédio rústico
inscrito na matriz da Freguesia do Sobral, com o artigo 9926 no local denominado “Costa”,
sito Freguesia de Sobral a com a área de 0,09000 ha e solicitando a emissão do parecer nos
termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64/2003, de 23 de agosto, para
constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos
de registo de escritura de doação a favor de Elsa Edite Ferreira Martins e Abílio Ferreira
Martins.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir parecer
favorável à pretensão.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezoito horas.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
~

~

~ 2—c..-
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e pelo Senhor Pdente~EfJs~~>
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