CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 6/20 19
----ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM VINTE DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE:

—-—----—-—-

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, pelas quinze horas, nesta
Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Município, reuniu a Câmara
Municipal de Mortágua, conforme o disposto no artigo

400.

da Lei número 75/2013, de doze

de setembro, em reunião ordinária sob a presidência do Eng°. José Júlio Henriques Norte,
Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, eleito pelo PPD PSD, e com a presença dos
Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD/PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira e Dr. Eusébio Lourenço
Ferreira.
Eleitos pelo PS: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Senhor Nelson António Rodrigues
Filipe.
A reunião foi secretariada pela Coordenadora Técnica do Núcleo de Administração Geral,
Rosa Maria Ferreira Breda.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1.-PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:----—

—

O Senhor Presidente informou que o Município de Mortágua esteve representado na Bolsa
de Turismo de Lisboa (BTL), que decorreu entre 13 e 17 de Março, na FIL. A BTL constitui a
maior feira e montra de promoção turística a nível nacional, contando com mais de 1000
expositores a mostrar o que de melhor Portugal e o mundo têm para oferecer na área das
viagens e do turismo.
O Município de Mortágua integrou os stands da Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra (CIM-RC), da Rota da EN2 e do Turismo Centro de Portugal.
Deu ainda conhecimento da publicação do Decreto-Lei n°. 38/20 19, de 18 de março
Altera o mapa judiciário, reforçando a especialização dos tribunaisJi~sL.,~

—

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTAGUA

A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Presidente propôs ainda a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento do
da Senhora Eugénia de Jesus Simões Pinto, ex-trabalhadora da autarquia, com a categoria da
Assistente Operacional, área de atividade de Auxiliar, enaltecendo as suas qualidades
profissionais e pessoais.
O Executivo concordou em aprovar o voto de pesar e apresentar as condolências à
família.
11.-PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-----

—

1.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR:

—

—

Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada reunião ordinária realizada a 06/03/2019, aprovada por
unanimidade em minuta e dispensada a sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade
aprová-la.
2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:

—

———---------—------—

—

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

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesourada
número 53 referente ao dia 19/03/2019 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.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:
Foi presente a circular ref’. 16/20l9-B, de 12/03/2019 da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, através da qual remete a posição do Conselho Diretivo daquela
2
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Associação relativa à Nota Informativa da Comissão Nacional de Eleições sobre a publicidade
Institucional no âmbito das Eleições para o Parlamento Europeu.
A Câmara tomou conhecimento.
4.2.-COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
CENTRO:

—--

—--—-----—--

—-——

—--

—

—

Foi presente o E-mail, datado de 1/03/2019, da Comissão de Coordenação de
Desenvolvimento Regional do Centro através do qual dá conhecimento do ponto da situação
da reconstrução das habitações incluídas no Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação
Permanente (Programa de Apoio), que inclui os apoios em dinheiro (obras feitas diretamente
pelas famílias, e pagas pela CCDR Centro) e em espécie (obras feitas pela CCDR Centro).
Em resumo, o ponto de situação é o seguinte:
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro recebeu, até ao
momento, mil trezentos e quinze (1315) pedidos de apoio, tendo sido enquadrados no
Programa de Apoio à Recuperação de Habitação Permanente (Programa de Apoio) 825
pedidos. Isto significa que há quatrocentos e noventa (490) pedidos de apoio que não tiveram
acolhimento no Programa de Apoio, o que corresponde a cerca de 3 7,3% dos pedidos de
apoio.
Nos oitocentos e vinte e cinco (825) pedidos de apoio aprovados, vinte e cinco (25)
referem-se apenas a apetrechamento de habitações.
Deste modo, o Programa de Apoio prevê a reconstrução parcial integral de oitocentas
(800) habitações. Das oitocentas (800) habitações a reconstruir através do Programa de Apoio,
estão concluídas quatrocentas e noventa e cinco (495) habitações e estão em diferentes fases
de execução trezentas e cinco (305) habitações. Já foram transferidos para as famílias e para
as empresas de construção cerca de trinta e cinco virgula dois (35,2) milhões de euros.
Chama também ainda a atenção para várias questões, para as quais se coloca à disposição
para qualquer esclarecimento ou apoio técnico- jurídico venha a ser necessário.
1.-Uma delas tem a ver com os donativo: quer em espécie quer em d~r~~~fom
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feitos às Câmaras Municipais. este processo tem que ser absolutamente transparente, tendo
que haver um inventário dos donativos recebidos com identificação dos doadores.
Relativamente à distribuição dos donativos tem que haver um regulamento, que deverá ser
aprovado em Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. A distribuição dos
donativos em dinheiro ou em espécie deve cumprir estritamente as regras aprovadas nesse
Regulamento, devendo haver igualmente um inventário com o registo das pessoas que são
apoiadas, bem como dos bens/dinheiro que recebem.
Assim, como já foram entregues várias casas, solicita que se façam chegar, o mais
rapidamente possível, a estas famílias os bens que foram doados à Câmara Municipal,
sobretudo aqueles que são essenciais para um maior conforto das habitações.
2.-Um dos resultados dos incêndios é um conjunto muito grande de casas devolutas, em
condições de segurança muito precárias, totalmente abandonadas, potenciais fontes de risco
para a população, onde prolifera vegetação e animais, muitas delas em pleno coração das
aldeias.
De acordo com a lei (RJUE), tratando-se de bens privados, é obrigação dos proprietários
proceder à demolição desses edifícios, e se tal não ocorrer voluntariamente, a respetiva câmara
municipal pode proceder à ordem de demolição. Se esta ordem não for cumprida, as câmaras
municipais podem substituir-se aos privados e realizar tais demolições coercivamente, com o
correspondente ressarcimento das despesas suportadas pelo município.
No entanto, algumas câmaras municipais incluíram nos seus regulamentos municipais de
apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, por causa dos grandes incêndios de 2017,
como uma das formas de apoio, a previsão de demolição dos imóveis, em substituição dos
proprietários. Nestes casos não haverá, obviamente, ressarcimento das despesas decorrentes
das demolições.
3.-Por último, lembra que a execução das infraestruturas públicas (basicamente redes de
esgotos e de abastecimento de água, eletricidade, arruamentos públicos) é da competência das
Câmaras Municipais e que sem as mesmas as habitações reconstruídas,~~oi~,
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PAR.HP não reúnem condições de utilização. Solicita por isso a maior diligência nestas
matérias à medida que se vão concluindo as habitações.
A Câmara tomou conhecimento.
4.3.-CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL:

—

Foi presente o E-mail, datada de 13 de março do corrente, da Câmara Municipal de
Arganil através do qual remete a Moção aprovada pela Assembleia Municipal de Arganil
sobre “Revisão Urgente Programa de Ordenamento Florestal do Centro Litoral

“.

A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:—----------—
5.1.-JUVENTUDE:

—

5.1.1.-Apoio Natalidade e Famílias:

—

—

——

—------

--

—-----—-

5.1.1.1.-Ratificação do processo n°. 9, 10 e 11/2019:—-----

—-----

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura n°. 9, 10 e 11 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 o ato de deferimento do Senhor Presidente.
6.-CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-ASSOCIATIVISMO:

—-

—

6.1.1.-Atividades das Associações Culturais Desportivas e Recreativas:—
6.1.1.1.Orfeão Polifónico de Mortágua

—

Apoio Concerto MISERERE MEl:

——Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 11/03/2019, do Orfeão Polifónico
de Mortágua dando conhecimento que pretende apresentar ao público no dia 4 de maio
próximo, no Centro de Animação Cultural, a obra Miserere Mei, de José dos Sanos Maurício
(Coimbra 1752-1815). Trata-se de uma obra interpretada por três solista (soirano tenor e

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

barítono) e por três grupos corais (Orfeão Polifónico de Mortágua, Coral Divo Canto
Penacova e Grupo Coral da Filarmónica de Covões

-

-

Cantanhede.

A primeira apresentação pública deste evento musical teve lugar em outubro último, no
Mosteiro de Lorvão, Penacova, havendo a intenção de repetir a sua apresentação noutros
locais, nomeadamente, nas localidades de origem dos grupos intervenientes.
O Órfeão Polifónico de Mortágua pretende apresentar este evento em substituição do seu
habitual Encontro de Coros, pelo que o espetáculo contará, numa primeira parte, com a
apresentação individual de duas peças musicais por cada um dos grupos corais participantes.No final do espetáculo pretende promover um momento de confraternização e convívio
entre todos os intervenientes.
Assim, dada a dimensão e qualidade deste evento, solicita apoio financeiro para fazer face
às despesas inerentes à realização do evento cujo custo total ascende a setecentos euros
(700,00 €), a que acresce a verba de trezentos euros (300,00 €), referentes à despesas inerentes
àorganização

.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o montante
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

—

Instituiçües sem fins

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

Atividades Culturais Desportivas e

Recreativa.
6.1.1.2.- Seção de Karaté do Mortágua Futebol Clube

—

Apoio atividade 2019:

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro para a
atividade desportiva da Secção do Karaté Shukokay do Mortágua Futebol Clube, datado de
14/03/2019, entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de estudo
por parte do Executivo Municipal.
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Na verdade, o Mortágua Futebol Clube, têm pautado a sua atuação por uma orientação
cívica, visando a prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros
socialmente relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de
vida da população.
Esta associação desempenha relevantes fUnções sociais, com impactos diretos para a
economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes
promovendo e fomentando a prática desportiva.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Assim, considerando que estão reunidas as condições para atribuição do presente
subsídio, nos termos do disposto do art.° 9.° Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras, mediante celebração de protocolo, proponho a atribuição de um
subsídio de apoio às suas atividades regulares de três mil e quinhentos euros (3.500,00€) no
corrente ano, a transferir por três tranches e nos meses de março, junho e outubro.
Por informação da contabilidade existem fundo disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins

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

Atividades Culturais Desportivas e

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

310.

do Código do Procedimento Administrativo, o Vereador

Senhor Nelson António Rodrigues Filipe, ausentou-se da reunião durante a discussão e
votação do presente ponto, considerando o impedimento de poder intervir uma vez que faz
parte dos Órgãos Sociais da Instituição.
6.1.1.3.-Teatro Experimental de Mortágua

—

Apoio ao FESTEM:

—----—---—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido, datado de ~/2Ol9çmetid,
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pelo Teatro Experimental de Mortágua, de apoio financeiro para organização da atividade
FESTEM

—

Festival de Teatro de Mortágua, cujo orçamento ascende a sete mil e quinhentos

euros (7.500,00 E), entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de
estudo por parte do Executivo Municipal.
Na verdade, esta entidade, têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica, visando a
prossecução de fins de natureza cultural, recreativa ou outros socialmente relevantes,
contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.
Esta associação desempenha relevantes funções socioculturais, com impactos diretos para
a economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, entre outros.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Assim, considerando que estão reunidas as condições para atribuição do presente
subsidio, nos termos do disposto do art.° 9.° Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras, mediante celebração de protocolo, proponho a atribuição de um
subsídio de cinco mil euros (5.000,00 €) para apoio às suas atividades regulares durante o
corrente ano, nomeadamente a organização do FESTEM

—

Festival Internacional de Teatro de

Mortágua.”
Por informação da contabilidade existem fundo disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins

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

Atividades Culturais Desportivas e

Recreativas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Nos termos do n°. 4, do artigo 31°. do Código do Procedimento Administrativo, o
Vereador Nelson António Rodrigues Filipe, ausentou-se da reunião durante a discussão e
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votação do presente ponto, considerando o impedimento de poder intervir uma vez que faz
parte dos Órgãos Sociais da Instituição.
7.-PROTECÃO CIVIL:

—

——-------------

-

———

7.1.-PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MANCHA FLORESTAL
Prévia para Lançamento de Fogo de Artificio:—

—

—

-

Autorização

~---

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o n°. 1291, em
8/03/2019, de Basilio da Silva Almeida, a requerer nos termos do disposto no número 1 e 2
do artigo 29°. do Decreto

Lei número 124/2006, de 28 de junho, com nova redação que lhe

foi dada pelo Decreto Lei n°.17 2009, de 14 de janeiro, a autorização prévia para a utilização
de fogo de artifTcio nas Festas de Nossa Senhora das Dores, em Vila Boa, Freguesia de Pala
nos dias 13 de abril próximo, sendo efetuado o lançamento do fogo no Largo da Capela de
Vila Boa.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir a autorização
prévia solicitada.
8.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
8.1.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO:

—

—

——

—

—

—

—

8.1.1.-III Mostra Gastronómica do Borrego de Mortágua 2019:—
Pelo Senhor Presidente foi presente as Normas de Procedimento da Organização e
Realização da 1 Mostra Gastronómica do Borrego de Mortágua 2019, a realizar nos dias 13 e
14 de abril, e no qual podem participar todos os estabelecimentos de restauração do Concelho
que incluam na sua ementa naquele período borrego.
As referidas Normas de preveem no seu artigo 6°. a atribuição de prémios, mediante
sorteio de cupões distribuídos nos restaurantes aderentes à iniciativa,

a pessoas que comam

um prato de borrego, sendo o:
1°. Prémio

-

Um Voucher para duas pessoas para um fim de semana no Montebelo

Aguieira Lake Resort & Spa (inclui jantar e dormida).
2°. Prémio

—

Um Voucher no valor de cem euros (100,00 €) para du,~soasaraum
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jantar num dos restaurantes aderentes à iniciativa.
3o~

Prémio

—

Um Voucher no valor de cinquenta euros (50,00 €) para duas pessoas para

um jantar num dos restaurantes aderentes à iniciativa.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar as normas
propostas, bem como a atribuição dos prémios.
8.2.-ASSOCIAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL:—------------8.2.1.-Liquidação da WRC

—

Agência de Desenvolvimento Regional, SA:

—

Pelo Senhor Presidente foi presenta a ata da Assembleia Geral de acionistas da WRC

—

Agência de Desenvolvimento Regional, EIM, SA, realizada em 11 de janeiro de 2019, em que
foi aprovada a:
Prestação de contas daquela sociedade reportada ao período que decorreu entre 7 de julho
de 2018, data da deliberação da Assembleia Geral, sobre a dissolução da sociedade e o dia 31
de dezembro de 2018.
Prestação das contas da comissão liquidatária da sociedade WRC, S.A..O Senhor Presidente informou que o Município de Mortágua também era acionista do
WRC tendo no entanto estado presente nas referidas Assembleias Gerais, pelo deve ser dado
conhecimento da dissolução daquela Sociedade à Assembleia Municipal de Mortágua.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade dar conhecimento à
Assembleia Municipal da dissolução da WRC

—

Agência de Desenvolvimento Regional, EIM,

SA.
9.-COMUNICACÕES E TRANSPORTES:

—

9.1. REDE VIÁRIA MUNICIPAL:——---—
9.1.1. Empreitada de Execução da Rotunda do Barril
(IP)

—

Trabalhos complementares:---—

—

—

—

—

—

EN 234

—

Alteração do projeto

—

Em cumprimento à deliberação tomada na Reunião de Câmara de 06/03/20 19 pelo Senhor
Presidente foi presente a informação do Coordenador Técnico do Núcleo da Contratação
Pública que a seguir se transcreve:

-
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“ASSUNTO: Construção da rotunda do nó do Barril

—

Correção do projeto

—

Trabalhos

complementares.
No seguimento da deliberação de Câmara, de 6 de março de 2019 e sobre o assunto acima
mencionado, emito a presente informação e parecer.
Objeto:

—

—

——---—

—

—

-—--A presente empreitada foi objeto de acordo de gestão celebrado entre a IP, SA e o
Município de Mortágua, sendo a primeira na qualidade de gestora do equipamento a
intervencionar (EN 234) e a segunda como dono da obra.
Dentro das várias competências de ambas as partes, cabe à primeira aprovar o projeto e
fiscalizar as obras, enquanto à segunda cabe elaborar o projeto, tramitar o respetivo concurso e
executar a obra.
O Município lançou o concurso e procedeu à adjudicação em reunião de Câmara de
20/06/2018, pelo valor de 154.541,47€, sem Iva.
A IP,SA, em 19 de Novembro de 2018, veio alertar o município para a necessidade de
corrigir o projeto.
O município procedeu à sua correção, a qual mereceu parecer favorável, em 15 02 2019
por parte da IP,SA.
A consignação da obra foi efetuada nesse mesmo dia conjuntamente entre o Município, a
IP e o empreiteiro.
A alteração ao projeto acarreta a execução de trabalhos complementares no valor de
183.270,78€, e a eliminação de trabalhos contratuais no valor de 25.981,44€.
Enquadramento legal:
----1-A execução dos trabalhos complementares encontram-se regulamentados pelo artigo
370° do CCP (modificações objetivas do contrato).
2-Esta disposição legal distingue dois tipos de trabalhos complementares, uns resultantes
de circunstâncias imprevistas (n°2 do artigo 370) e outros por circunstâncias imprevisíveis (n°
4 do mesmo artigo).

-
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3-Tenho alguma dificuldade em enquadrar os trabalhos em causa se no primeiro ou no
segundo grupo. Mas esta questão em nada afeta a conclusão do presente parecer, senão
vejamos:
a) Nos termos do n° 2 do referido artigo

3700,

quando os trabalhos complementares

resultem de circunstâncias não previstas, pode o dono da obra ordenar a sua execução ao
empreiteiro desde que, de forma cumulativa:
i) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento considerável de custos para o dono da obra;-----ii) O preço desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstâncias não previstas, não exceda 10% do preço contratual;
e;
iii) O somatório do preço contratual com o preço atribuído aos trabalhos complementares
não exceda os limites previstos na alínea d) do artigo

19°,

quando o procedimento adotado

tenha sido o ajuste direto, na alínea c) do mesmo artigo quando o procedimento adotado tenha
sido o da consulta prévia ou na alínea b) do artigo

190

quando o procedimento adotado tenha

sido o concurso público ou o concurso limitado por prévia qualificação sem publicação do
respetivo anúncio no JOUE.
b)Nos termos do n°. 4 do mesmo artigo 3 70°, quando os trabalhos complementares
resultem de circunstâncias imprevisíveis ou que uma entidade adjudicante diligente não
pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execução desde que, de forma
cumulativa:
i)

Não possam técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem

inconvenientes graves e impliquem um aumento considerável de custos para o dono da obra;-ii) O preço desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstâncias não previstas, não exceda 40% do preço contratual;

~Mali;and

d~s simaØ: cm os trabalhos compleme~ar~ em cae
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seguintes conclusões:
a) Não cumpre cumulativamente as subalíneas da alínea a) do anterior n° 3. Cumpre as
subalíneas i) e iii) mas não cumpre a subalínea II), uma vez que o valor dos trabalhos
complementares (183.270,78€) ultrapassa os 10% do preço contratual (154.541,47€).
b) Também não cumpre cumulativamente as subalmneas da alínea b) do anterior n°. 3.
Cumpre a subalínea i) mas não cumpre a subalínea II), uma vez que o valor dos trabalhos
complementares (183.270,78€) ultrapassa os 40% do preço contratual (154.541,47€).
5- Refere o n° 5 do citado artigo 370° que os trabalhos complementares que excedam os
limites previstos no presente artigo e atrás mencionados (10% e 40%) devem ser adjudicados
na sequência de novo procedimento.
6- No presente caso e tendo em consideração que o valor dos trabalhos complementares é
de 183.270,78€, estes teriam que ser adjudicados através de concurso público.
7-Assim sendo várias questões se levantam:
a) A obra encontra-se em execução;
b) Os trabalhos complementares não podem ser separáveis dos contratuais.
c) O prazo mínimo provável de tramitação dum concurso público será de 30 dias;
d) Tratando-se duma obra de grande interesse público, uma vez que é uma via rodoviária
de ligação entre Coimbra e Viseu e com ligação ao 1P3 e à zona Industrial, seria impensável
suspender os trabalhos por período provável de 30 dias.
e) O que aconteceria no caso do empreiteiro que se encontra a executar os trabalhos, não
ficasse ordenado no primeiro lugar da lista dos concorrentes para efeitos de adjudicação?
8- Penso que a situação poderá ser resolvida, dentro da legalidade, tendo subjacente o
interesse público na conclusão da obra no mais breve espaço de tempo e assente no princípio
da boa fé , a qual deve estar sempre presente na contratação pública.
9- Essa solução o recurso à escolha do procedimento em função de critérios materiais
previstos no capitulo III da parte II do CCP, artigo 23° e seguintes.
10- Estabelece o artigo 23° que a escolha do procedimento nos termos, o dispo o~o
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referido Capítulo III permite a celebração de contratos de qualquer valor, sem prejuízo das
exceções expressamente previstas.
11- O n°1 do artigo 24° estabelece que qualquer que seja o objeto do contrato a celebrar,
pode adotar-se o ajuste direto quando cumprirem os requisitos estabelecidos nas suas várias
alíneas (esta disposição da escolha do ajuste direto é para a formação de quaisquer contratos,
sejam eles de aquisição de serviços, empreitadas ou outros).
Dentro das várias alíneas existe uma que se enquadra no presente contexto, alínea c).
12.- Estabelece a alínea c) do n°1 do artigo 24° do CCP pode-se adotar o ajuste direto na
medida do estritamente necessário e por motivos de urgência imperiosa resultante de
acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, não possam ser cumpridos os prazos
inerentes aos demais procedimentos, e desde que as circunstâncias invocadas não sejam, em
caso algum, imputáveis à entidade adjudicante.
----Concluindo:-----------

--------

—-------------

Pelo o que atrás foi referido, o procedimento para a execução dos trabalhos
complementares em causa, enquadram-se e cumprem as regras estabelecidas na alínea c) do
n°1 do artigo 24° do CCP”.
----A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade:
1.- Aprovar a execução dos trabalhos complementares da Rotunda do Barril.
2.- Aprovar no uso da prerrogativa inserta na alínea c) do n°. 1 do artigo 24°. do CCP, na
medida do estritamente necessário, quando, por motivos de urgência imperiosa resultantes de
acontecimentos imprevisíveis, não imputáveis à entidade adjudicante, não possam ser
cumpridos os prazos inerentes aos demais procedimentos, proceder ao ajuste direto para a
realização dos trabalhos complementares da Rotunda do Barril, convidando a empresa a
Socitop, L&. a apresentar proposta.
3.- Aprovar o prazo de 30 dias para a execução dos trabalhos.
----4.- Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos do procedimento.
----5.- Aprovar o Júri do procedimento composto pelos seguintes elementos: Preside
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Paulo Alexandre de Oliveira, Vereador;
Vogais Efetivos: Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, Chefe de Divisão; Manuel
Jorge Gomes Nunes, Coordenador Técnico;
Suplente: D?. Sandrine Bento Matos, Técnica Superior; Eng°. Arnaldo Araújo Borges
Araújo Borges Ferreira, Chefe de Divisão.
10.-ADMINISTRACÃO:

—

-

—-—-

10.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL 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 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°. 75/20 13, de 12 setembro, a proposta de modificação por alteração ao
orçamento que apresentava os seguintes valores:
Reforço despesas de capital

cento e cinquenta e nove mil euros (159.000,00

Anulação despesas de capital

—

€).

duzentos e noventa e três mil e quinhentos euros

(293.500,00 €).
Reforço despesas correntes

—

Anulação despesas correntes

duzentos e quatro mil euros (204.000,00
—

€).

sessenta e nove mil e quinhentos euros (69.500,00

€).

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

ÀS

OPÇõES DO PLANO DE 2019:

Considerando a necessidade de dotar diversos projetos das Opções do Plano do corrente

ano de verbas necessárias à satisfação de compromissos assumidos decorrentes da evolução
normal dos empreendimentos em curso, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do
ponto 8.3.2.3 do Decreto

—

Lei número 54-A199, conjugado com a alínea d), do número do 1,

do 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

—

setenta e oito mil euros (78.000,00 €).
15
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Modificação de Financiamento não definido
euros (361.500,00

—

trezentos e sessenta e um mil e quinhentos

€).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por
unanimidade aprová-la ficando a mesma arquivada nos serviços de contabilidade.
10.3.-CONCRETIZAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO
DOMÍNIO DA SAÚDE- NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO N°. 1 DO ARTIGO 25°.
DECRETO-LEI N°. 23/2019, DE 30 DE JANEIRO:---------

—

—

----Pelo Senhor Presidente foi novamente presente o oficio referência n°. 264/2018, Processo
no. 334/2016, de 08/02/2019 e recebido a 15/02/2019, do Gabinete do Secretário de Estado
das Autarquias Locais, através do qual informa que:
A Lei n.° 50/2018, de 16 de agosto, estabelece o quadro da transferência de competências
para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, com fundamento nos princípios
da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local,
consagrando, no ordenamento jurídico, os princípios e linhas mestras da descentralização
como a base para a reforma do Estado, abrangendo diversas áreas das políticas públicas,
nomeadamente a saúde.
A concretização dos termos de tal transferência neste domínio consta do Decreto-Lei n.°
23/2019 de 30 de janeiro, diploma que contém normas relativas à identificação dos recursos
financeiros e dos imóveis a transferir para cada município.
Assim, nos termos do n.° 1 do artigo 25° do Decreto-lei n.° 23/2019 de 30 de janeiro,
notifica a Câmara Municipal para, nos termos do n.° 2 do mesmo artigo se pronunciar,
querendo, no prazo de 30 dias consecutivos a contar da receção do presente oficio, sobre o
projeto de mapas, que anexa e que para todos os efeitos legais se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando a apenso à ata da presente reunião, que identifica os montantes
financeiros associados a exercício anual das competências transferidas, e os imóveis afetos a
cuidados primários de saúde cujas competências de gestão, manutenção e conservação são
transferidas para o município.

-
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A pronúncia deve ser enviada por correio eletrónico para os seguintes endereços:
descentralizacao(~ms.gov.pt; decea(ü~dga1.gov.pt.
----Assim, considerando os montantes financeiros, cento e onze mil oitocentos e trinta e dois
euros (111.832€), associados a exercício anual das competências transferidas, e os imóveis
afetos a cuidados primários de saúde cujas competências de gestão, manutenção e conservação
são transferidas para o município, o Senhor Presidente informou que, de acordo com o
apuramento efetuado pelos serviços os custos efetivos à assunção da transferência de
competência estimam-se em cento e setenta mil novecentos e cinquenta e cinco euros
(170.955€).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, considerando que é a favor da transferência de
competências desde que seja devidamente acompanhada dos respetivos recursos financeiros
que permita cumpri-la nos termos em que estão enunciados nos respetivos diplomas legais, e
cuja assunção conduzirá ao aumento inevitável da despesa,

deliberou por unanimidade

manifestar a não concordância ao projeto de mapa enviado em anexo ao oficio referência
264/2018, Processo n°. 334/2016, de 08-02-2019, do Gabinete do Secretário de Estado das
Autarquias Locais, que identifica os montantes financeiros associado ao exercício anual das
competências a transferidas, e os imóveis afetos a cuidados primários de saúde cujas
município competências gestão, manutenção e conservação são transferidos, sendo estes
valores manifestamente insuficientes para a assunção efetiva da competência, cuja despesa se
estima no montante de cento e setenta mil novecentos e cinquenta e cinco euros (170.955 €),
e entende esta Câmara que uma descentralização efetiva deve contemplar soluções adequadas
em todas as vertentes, sendo que a financeira é, como não poderia deixar de ser,
absolutamente crucial.
10.4. APROVAÇÃO DA CANDIDATURA AO PROGRAMA BEM
DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:—

—

-

BENEFICIAÇÃO

—----

Pelo Senhor Presidente foi presente o e-mail datado de 13/03/2019, do Gabinete do
Secretário de Estado das Autarquias Locais, a dar conhecimento que por
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do Secretário de Estado do Orçamento, do Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão
e do Secretário de Estado das Autarquias Locais, foi aprovada a candidatura efetuada por este
Município ao Programa “BEM”

—

Valorização de Edifícios sede, cuja assinatura do respetivo

Contrato Programa está prevista para o Abril próximo, e que prevê o seguinte financiamento:
Tipologia:
Designação do Projeto: Requalificação do Edifício dos Paços do Município;
Investimento elegível

—

duzentos e noventa e nove mil quinhentos e sessenta e seis euros e

noventa e um cêntimos (299.566,91 €).
Comparticipação

—

cento e quarenta e nove mil setecentos e oitenta e três euros

(149.783,00€).
Percentagem de comparticipação

—

cinquenta por cento (50%).

A Câmara tomou conhecimento.
11.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:--------11.1.-REGIME DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PECUÁRIA

-

Designação de

representante na vistoria às condições de implantação exploração, em Almacinha, União
de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça:

—-----

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência Processo n°. 013112/01 /C/2 11,
Saída 002108 DRAOC, de 04/03/2019 da Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Centro, através do informa que de acordo com o estabelecido no n°. 1 do artigo

410.

do DL

n°.8l/20l3, de 14 de junho, diploma que aprova o novo regime de exercício da atividade
pecuária (NREAP), as atividades pecuária das classes 1 e 2 estão sujeitas a reexame global
das respetivas condições de implantação exploração, após terem decorrido sete (7) anos
contados a partir da data da emissão da licença ou do titulo de exploração, ou da última
atualização dos mesmos.
Assim, encontrando-se em atividade pecuária na situação acima descrita a exploração cujo
titular Sociedade Agro Pecuária de Almacinha, LP., localizada em Almacinha, União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, e que irá

41~ Z~
4)

—

C
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reexame, em vistoria a efetuar no dia 18/06/2019, solicita a indicação do(s) representante(s)
da Câmara para estar presente naquela vistoria.
A Camara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade indicar a
Vetennária Municipal e o Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do Tenitório
para estarem presentes na vistoria.
11.2.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

-

REFERENTE AO PROCESSO N°.

01/2018/1 14, DA CERAGÊS INVESTIMENTOS, SA,, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO
DE UNIDADE INDUSTRIAL, (ALÍNEA b) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS):
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento n°.1484/2019, em nome da Ceragês,
Investimentos, L&., com o número de identificação fiscal 507043162, com sede no Parque
Industnal Manuel Lourenço Ferreira, lote 1, 3450- 232 Mortágua, em que vem requerer, no
âmbito da alínea b), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização,
Edificação e Taxas, a isenção de pagamento da taxa no valor de onze mil seiscentos e
sessenta e quatro euros (11.664,00 €), referente ao licenciamento do Processo número
01/2018/114, referente à Alteração e Ampliação de Industria, sita no

Parque Industrial

Manuel Lourenço Ferreira, lote 1, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio,
Cortegaça e Almaça.
A Lei n°.5l/20l8, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, veio
alterar a Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
De acordo com a nova redação do n°. 9 do artigo 16°. passa a ser da competência da
Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estnto cumprimento das normas do
regulamento referido no n°.2..A

Assembleia

Municipal

aprovou

na

sessão

extraordinána

de

25/01/2019,

transitoriamente até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da
aplicabilidade do artigo 29°. do Regulamento Municipal de ~
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Taxas para efeitos do artigo 16°., no. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e
republicada pela Lei n°. 5 1/2018, de 16 de agosto.
Assim, conforme o previsto na alínea b), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas a Câmara Municipal pode conceder a isenção
de pagamento de taxas a “Ás empresas que criem no mínimo 5 postos de trabalho.”.
A informação da gestora do processo, datada de 19/03/2019, refere o seguinte:
a) O Requerente solicita a isenção do pagamento das taxas ao abrigo da al. b) do n°. 1 do
art°. 29°. do Regu. Mun. De Urban. Edif. , tendo para isso:
Apresentado o documento de fls.249, para comprovar a criação de 5 postos de trabalho o
-

qual coloca à melhor análise superior, tendo em conta o seu conteúdo informativo e o fim a
que se destina;
b) O licenciamento do processo foi aprovado em 18/03/2019 e comunicada essa
aprovação e o valor das taxas pelo of. n°.DAGF/AG —798 de 18/03 2019
c) Liquidação das taxas

—

fis. 247.

v. fls.244.

d) Certidão Permanente da Empresa

fl.s 6 a 11.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a isenção
de pagamento à Ceragês Investimentos, SA, da taxa no valor de onze mil seiscentos e sessenta
e quatro euros (11.664,00 €), referente ao licenciamento do Processo número 01/2018/114,
referente à Alteração e Ampliação de Industria, sita no Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira, lote 1, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça..--11.3.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

-

REQUERIMENTO N°. 1142/2019,

REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2018/89, DE MÁRMORES CENTRAL DE
VALE DE AÇORES, CONSTRUÇÃO NOVA

-

INDUSTRIA E MUROS DE

VEDAÇÃO (ALÍNEA b) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO
MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS):

—-----

—-

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento n°.1 142, em nome da Mármores
Central de Vale de Açores, L&. com o número de identificação ~
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no Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, 3450- 232 Mortágua, em que vem requerer,
no âmbito da alínea b), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção de pagamento da taxa no valor de dois mil cento
e dezasseis euros e noventa e seis cêntimos (2.116,96 E), referente ao licenciamento do
Processo número 01/2018/89, referente à Construção Nova de Indústria e muros de vedação,
sita no Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, lote 7, União de Freguesias de Mortágua,
Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça.
A Lei n°.51 2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, veio
alterar a Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
De acordo com a nova redação do n°. 9 do artigo 160. passa a ser da competência da
Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estrito cumprimento das normas do
regulamento referido no n°.2.
A

Assembleia

Municipal

aprovou

na

sessão

extraordinária

de

25 01 2019,

transitoriamente até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da
aplicabilidade do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e
Taxas para efeitos do artigo 16°., n°. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e
republicada pela Lei n°. 51/2018, de 16 de agosto.
Assim, conforme o previsto na alínea b), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas a Câmara Municipal pode conceder a isenção
de pagamento de taxas a “Ás empresas que criem no mínimo 5 postos de trabalho.”.
A informação da gestora do processo, datada de 11/03/2019, refere o seguinte:
a) Requerente solicita a isenção do pagamento das taxas ao abrigo da al b) do n°. 1 do art°.
29°. do Regu. Mun. De Urban. Edif. , tendo para isso:
Apresentado o documento de fls.2 17, para comprovar a criação de 5 postos de trabalho- o
qual se coloca à melhor análise superior;
b) O licenciamento do processo foi :~0~1ad0 em 01/02/2019
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aprovação e o valor das taxas pelo of. n°.DAGF/AG —434 de 11/02/2019
c) Liquidação das taxas

—

—

fis. 215.

v. fls.210.

d) Certidão Permanente da Empresa— fl.s 218 a 219.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a isenção
do pagamento à Mármores Central de Vale de Açores, LF. da taxa no valor de dois mil cento
e dezasseis euros e noventa e seis cêntimos (2.116,96 €), referente ao licenciamento do
Processo número 01/2018/89, referente à Construção Nova de Indústria e muros de vedação,
sita no Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, lote 7, União de Freguesias de Mortágua,
Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça.
11.4.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE

AO

PROCESSO

N°.

-

REQUERIMENTO N°. 1239/2019,

01/2018/107-

CONSTRUÇÃO

NOVA

-

HABITAÇÃO E MURO DE VEDAÇÃO (ALÍNEA e) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO
29°. DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E
—-----------------—----------

-----

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o no. 2019/1239, em
nome de Steve de Matos, em que requere, nos termos da alínea e) do n.° 3 do art.° 29°. do
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção do pagamento de taxas
de licenciamento no valor trezentos e noventa e cinco euros e trinta cêntimos (395,30 €) e de
TMU no valor de cento e setenta e um euros e noventa e um cêntimos (171,91 €), referente ao
processo n.° 01/2018/107

-

Construção Nova

—

Habitação e muro de vedação, sita na Rua da

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

Assembleia

Municipal

aprovou

na

sessão

extraordinária

de

25/01/2019,

transitoriamente até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da
aplicabilidade do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e
Taxas para efeitos do artigo 16°., no. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e
republicada pela Lei n°. 51/201 8, de 16 de agosto.
Conforme o previsto na alínea e) do número 1 do artigo 29°. do Regulamento Municipal
de Urbanização, Edificação e Taxas, a Câmara Municipal pode conceder a isenção de
pagamento de taxas “Os jovens casais cuja soma de idades não exceda os 70 anos, os
individualmente, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e em ambos os casos, se
destinem a habitação própria e permanente”.
A informação dos serviços constante no processo considera que a petição reúne condições
para ser apreciada em reunião de Câmara.
Assim, a Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar a
isenção a Steve de Matos de pagamento de taxas de licenciamento no valor trezentos e
noventa e cinco euros e trinta cêntimos (395,30 E), e de TMU no valor de cento e setenta e um
euros e noventa e um cêntimos (171,91 E), referente ao processo n.° 01/2018/107
Construção Nova

—

-

Habitação e muro de vedação, sita na Rua da Arieira, Vila Moinhos,

Freguesia do Sobral.
11.5.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2018/193

-

-

REQUERIMENTO N°. 1350/2019,
ALTERAÇÕES DE HABITAÇÃO

(ALÍNEA e) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO MUNICIPAL
DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS)

—

____

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o n°. 1350/2019

,

em

nome de Frederico de Abreu Lopes, em que requere nos termos da alínea e) do n.° 3 do art.°
29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção do pagamento
de taxas de licenciamento no valor quinhentos e trinta e três euros e oitenta e dois cêntimos
(533,82 E) e de TMU no valor de quinhentos e quarenta e oito euros edezano,~~~mos
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(548,19 E), referente ao processo n.° 01/2018/193

—

Alterações de Habitação, sita em Rua

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

Assembleia

Municipal

aprovou

na

sessão

extraordinária

de

25/01/2019,

transitoriamente até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da
aplicabilidade do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e
Taxas para efeitos do artigo 16°., n°. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e
republicada pela Lei n°. 5 1/2018, de 16 de agosto.
Conforme o previsto na alínea e) do número 1 do artigo 29°. do Regulamento Municipal
de Urbanização, Edificação e Taxas, a Câmara Municipal pode conceder a isenção de
pagamento de taxas “Os jovens casais cuja soma de idades não exceda os 70 anos, os
individualmente, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e em ambos os casos, se
destinem a habitação própria e permanente”.
A informação da gestora do processo, datada de 13 3/2019, refere que:
O licenciamento foi aprovado em 13/02/2019;
O valor das taxas de licenciamento é de quinhentos e trinta e três euros e oitenta e dois
cêntimos (533,82 E);
O valor da TMU é de quinhentos e quarenta e oito euros e dezoito cêntimos (548,18

€);---

O processo deu origem ao aditamento n°. 5/2019, de 28/02/2019, ao alvará de licença de
construção nova n°. 37/2018, de 27/07/2018;
O requerente apresenta fotocópia dos documentos de identificação, documento
comprovativo do estado civil e declaração sob compromisso de honrIt~e~~ficiose

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

destina a habitação própria e permanente.
O requerente já beneficiou da isenção de pagamento de taxas por deliberação em
Assembleia Municipal de 26/04/2018, aquando da emissão do Alvará de licença de construção
n°. 37/2018, de 27/07/2018

—

Proc°. de obras n°. 01/2016/137.

Assim, a Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
isenção a Frederico de Abreu Lopes de pagamento de taxas de licenciamento no valor
quinhentos e trinta e três euros e oitenta e dois cêntimos (533,82 €), e de TMU no valor de
quinhentos e quarenta e oito euros e dezanove cêntimos (548,19 €), referente ao processo n.°
01/2018/193

—

Alterações de Habitação, sita em Rua Vale do Botão, Vale de Ovelha, Trezoi,

Freguesia de Trezoi.
11.6.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO DE OBRAS N°. 01/2017/46,
DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, ANEXO, PISCINA E MURO DE VEDAÇÃO E
SUPORTE:

—----

—

—---

—

___

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2017/46, em nome de Vitor
Femandes de Abreu e Maria Antónia Miranda de Almeida Abreu, residentes na Rua das
Poças, Povoinha, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça,
referente à construção de moradia, anexo, piscina e muros de vedação e suporte, sita na Rua
do Março, na Povoinha, 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 25/072017,
tendo sido comunicado tal facto ao requerente pelo oficio referência DAGF/AG

—

1738, de

03/08/2017 e que o mesmo dispunha de 1 ano para requerer o respetivo alvará de construção,
sob pena de caducidade do mesmo.
2.- Como não foi entregue qualquer pedido para requerer a licença estando o prazo
ultrapassado, em 08/03/2019 foi emitido Despacho pelo Senhor ~
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delegada:
“Tendo em conta a informação dos serviços administrativos, datada de 07/03/2019 de fis.
411, 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 de referir, a caducidade da licença deve ser declarada pela
câmara municipal, após audiência prévia do interessado.
Assim, deverá o processo ser remetido à Câmara Municipal para deliberar sobre a
intenção de declaração de caducidade da licença e respetivos fundamentos e, caso seja
deliberada favoravelmente a intenção de declarar a caducidade do licenciamento, deverá ser o
requerente notificado do teor da deliberação sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias
uteis para o exercício da audiência prévia.

“.

Assim, a Câmara Municipal apreciou e deliberou por unanimidade:
1.-Notificar o Requerente que é intenção do Executivo ao abrigo do n.° 2 do artigo

71.0

do

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

—

RJUE, declarar a caducidade do ato que deferiu o

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

71.0,

n.° 5 do

RJUE em conjugação com o estatuído nos artigos 121° e 122° do Código de Procedimento
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro.
11.7.-DECLARAÇÃO

DE

CADUCIDADE

DO

PROCESSO

01/2014/ 122, DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA:—

DE

OBRAS

N°.

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2014/122 em nome de Ana Paula
Carvalho da Cruz Marques, residente em Rua Rua Principal, n°. 12, Lo~~~Cia,nião
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de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, referente à alteração e
ampliação de habitação, sita na Rua Principal, n’. 12, Lourinha de Cima, União de Freguesias
de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, com vista à declaração de caducidade do
licenciamento daquele processo de operação urbanística.
----Analisado o processo, constata-se que:
1.-Foi emitido alvará de obras de construção n.° 8/2015, cujo prazo de validade teve início
a 29/01 2015 e termo a 14/02/2019 (2~. prorrogação).
2.-As obras não foram concluídas no prazo fixado na licença, ou suas prorrogações,
contado a partir da data de emissão do alvará.
3.-Em 08 03/20 19 foi emitido Despacho pelo Senhor Vereador com competência
delegada que determina que:
“Do teor da informação dos Serviços de Fiscalização datado de 07/03/2018, ressalta que,
na sequência de deslocação ao local se constatou que a obra se encontra em fase de
acabamentos, ressalvando que os trabalhos estão de acordo com o projeto aprovado.
O art.°

71.0

d

)

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação prescreve que a licença

caduca se as obras não concluídas no prazo fixado na licença tendo segundo a Informação dos
Serviços emitida em 21/02/2019 a fis. 427, o prazo referido terminado em 14/02/2019.
Conforme preceitua o n.° 5 do art.° 71.° 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 Administrativa
datada de 21/02/2019 e a referida informação dos Serviços de Fiscalização de 07/03/2019,
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 ~
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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
01/2014/122”.
Assim, a Câmara deliberou por unanimidade:
1.- Notificar o Requerente que é intenção do Executivo declarar a caducidade do processo
n.° 01/2014/122, que deu origem ao alvará de licença n°. 82015, cujo término da 2~.
prorrogação ocorreu em 14/02/2019, ao abrigo do disposto no artigo

710.

,

n°. 3, alínea d) do

Regime Jurídico da urbanização e Edificação a (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.°
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.
2.- Conceder ao Requerente o prazo de dez (10) dias úteis, para dizer o que se lhe oferecer
sobre o assunto, a fim de ser tomada a decisão final, conforme o disposto no artigo 7l.°, n.° 5
do RJUE em conjugação com o estatuído nos artigos 121° e 122° do Código de Procedimento
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro.
3.- Advertir o requerente, no oficio de notificação para o exercício da audiência prévia, da
previsão legal ínsita no referido art.° 72.° do RJUE, ou seja, de que pode requerer nova
licença, e que serão utilizados no novo processo os elementos que instruíram o processo
anterior desde que o novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a contar da
data da caducidade ou, se tal prazo estiver esgotado, não existirem alterações de facto e de
direito que justifiquem nova apresentação, bem como de que a renovação da licença nos
termos supra expostos é condição essencial para o prosseguimento do processo 01/2014/122.--
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11.8.-PROCESSO N°. 04/2019/15 DE PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO
COMPROVATIVA EM COMO O PRÉDIO SITO NA AV. DR. JOSÉ ASSIS E
SANTOS, N°.2, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO,
CORTEGAÇA E ALMAÇA LOCALIZA-SE NA ARU:--

—--

-

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado sob o no. 914/2019, em
nome de Banco Comercial Português, SA, contribuinte n°. 501252882, com sede na Praça D.
João 1, n°.28, Freguesia de Santo Idelfonso, Concelho do Porto, código Postal 400-295 Porto,
representado por Miguel Ângelo dos Santos Ferreirinha, titular do cartão de cidadão
n°.9545490 oZY8, válido até 31 08 2019, em que requere relativamente ao imóvel onde se
encontram as suas instalações em Mortágua, na Avenida Dr. José Assis e Santos, n°. 2, União
de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, descrito na Conservatória
do registo predial urbana sob o artigo n°.2001, a emissão de certidão em como o mesmo se
encontra localizado no perímetro de delimitação da ARU (Área de Reabilitação Urbana), para
efeitos de redução da taxa do IVA, relativamente a obras que pretendem realizar no imóvel.--De acordo com o Parecer Técnico, 04/01/2019, do Chefe de Divisão de Planeamento e
Administração do Território:
1-O prédio assinalado situa-se numa “área de reabilitação urbana

ARU, da Vila de

Mortágua, zona definida como de edificios degradados e devolutos que carecem de obras de
reabilitação, acrescida de requalificação e revitalização do espaço público dos equipamentos
coletivos, contemplada no DL n°. 307/2009.
2.-Nesse sentido e de acordo com o artigo 13°. do D.L: 307 2009 alterado pela Lei n°.
32/2012, de 14 de agosto, a Câmara Municipal deliberou proceder á delimitação da ARU para
os dois principais aglomerados urbanos do Município: Vale de Açores e Mortágua.
3.-O procedimento foi aprovada na Sessão da Assembleia Municipal de 19 de junho de
2015, e publicada em Diário da República, II Série— n°. 153, de 7 de agosto de 2015, através
de Aviso n°.8660/20l 5, e aprovada a prorrogação

do prazo na sessão de 29/06/2018,

publicado em aviso n°. 12421/2018, no Diário da Republica II Série n°. 1
>
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4.-Uma vez que são pretendidas obras no local e edificio em questão, deve ser
apresentado processo e procedimento urbanístico adequado.”
O Senhor Presidente exarou sobre o assunto o seguinte Despacho, em 22/02/20 19:
“Atento ao teor do Parecer Técnico emitido em 21/02/2019, o presente processo deverá
ser remetido à Câmara Municipal, para deliberar sobre a emissão da Certidão comprovativa
que, o prédio sito na Avenida Dr. José Assis e Santos, n°.2, União de Freguesias de Vale de
Remígio, Mortágua, Cortegaça e Almaça, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2001
,localiza-se na área de reabilitação urbana

—

ARU e satisfaz os requisitos legais para efeitos de

isenções constantes do Quadro de Apoios e incentivos a atribuir na ARU, posto o que, o
processo poderá prosseguir e ser emitida a Certidão requerida”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a emissão
da certidão requerida.
11.9.-PROCESSO N°. 10/2019/11 DE DECLARAÇÃO DE COMPROPRIEDADE/
AMPLIAÇÃO DE COMPARTES:

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°.10/2019/1 1 em nome de Cabeça de
Casal da Herança de Ernesto de Oliveira, representado por Maria do Céu Oliveira, em que na
qualidade de proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça com o artigo 8215 no local denominado
“Chão do Porto” com a área 0,563 ha, requere a emissão do parecer nos termos do número 1,
do artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de Agosto, para constituição de
compropriedade ou ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de
escritura de doação a favor de Lilia Sofia Marques Oliveira e Daniela Marques Fajin.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e considerando o parecer técnico exarado no
processo, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão.
PERÍODO DE INTERVENCÃO ABERTO AO PÚBLICO:-----------Não se registou a presença de qualquer Munícipe.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declara

erra

reunião
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pelas dezassete horas.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata
por mim

~

~

~

r~yy~.’p~.

Órgão e pelo Senhor Presidente.
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Exmo (a). Senhor (a)
Presidente da Câmara Municipal

SUA REFERÊNCIA

ASSUNTO:

SUA COMUNICAÇÂO
DE

NOSSA REFERÊNCIA
N~: 264/2018
ENT.:
PROC. N~: 334/2016

DATA
08-02-2019

Concretização da descentralização de competências no domínio da Saúde. Notificação
nos termos do n.9 1 do artigo do 25~ Decreto-Lei n.2 23/2019 de 30 de janeiro.

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
A Lei n.9 50/2018, de 16 de agosto estabelece o quadro da transferência de competências para as
autarquias locais e para as entidades intermunicipais, com fundamento nos princípios da
subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local, consagrando,
no ordenamento jurídico, os princípios e linhas mestras da descentralização como a base para a
reforma do Estado, abrangendo diversas áreas das políticas públicas, nomeadamente a saúde.
A concretização dos termos de tal transferência neste domínio consta do Decreto-Lei n.9 23/2019
de 30 de janeiro, diploma que contém normas relativas à identificação dos recursos financeiros e
dos imóveis a transferir para cada município.
Assim, nos termos do n.2 1 do artigo 252 do Decreto-lei n.2 23/2019 de 30 de janeiro, fica a
Câmara Municipal a que V. Exa. preside notificada para, nos termos do n.2 2 do mesmo artigo se
pronunciar, querendo, no prazo de 30 dias consecutivos a contar da receção do presente ofício,
sobre o projeto de mapas, em anexo, que identifica os montantes financeiros associados ao
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exercício anual das competências transferidas, e os imóveis afetos a cuidados primários de saúde
cujas competências de gestão, manutenção e conservação são transferidas para o município.
A pronúncia deve ser enviada por correio eletrônico para os seguintes endereços:
descentralizacao@ms.gov.pt
decea@dgal.gov.pt
Os melhores cumprimentos,

O Secretário de Estado do Orçamento
João Rodrigo Reis
Carvalho Leão
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João de Carvalho Leão
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Carlos Manuel Aasinadodefonnadigitalror
Castos Manuel Soares M~uel
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Carlos Soares Miguel

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Francisco
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Francisco Ventura Ramos
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Francisco Ventura Ramos

Anexos: os indicados.
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