CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 5/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM QUINZE DE FEVEREIRO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE:
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, pelas quinze horas,
nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Município, reuniu o
Executivo deste Órgão, conforme o disposto no artigo 40°. 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 Eng°. Serafim Paulo Meio de
Oliveira.
Eleitos pelo PS: Dr. João Pedro de Almeida e Sousa Rodrigues da Fonseca, Dr. Acácio
Fonseca Fernandes e DrY Márcia Maria dos Santos Lopes.
Não esteve presente na reunião a Vereadora D?. Emília Maria Almeida Santos Neves de
Matos, eleito pelo PPD PSD por motivo profissional, tendo a Câmara considerado justificada a
falta.
A presente reunião foi, conforme despacho n°. 3 2013, de 25 outubro, secretariada pela
pelo Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 1/02/2017:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 1 02 2017, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
Conforme dispõe o n°. 3 do artigo 34°. do Código do Procedimento Administrativo não
participou na votação a Vereadora Emilia Maria dos Santos Neves de Matos,
PPD PSD, uma vez que não esteve presente na Reunião.
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2.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 6/02/2017:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião extraordinária realizada a 06 02 2017, aprovada por unanimidade em minuta e
dispensada a sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
3.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, nos termos do 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.
4.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 31 referente ao dia 14 do corrente mês que, depois de rubricado, se dá aqui por
integralmente reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EXPEDIENTE:
5.1.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:
Foi presente a circular referencia 11 2017 FD, datada de 06 02 2017, da Associação
Nacional de Municípios Portugueses, dando conhecimento que a Lei n°. 27 2016, de 23 de
agosto, aprovou um conjunto de medidas para a criação de uma rede de centros de recolha
oficial de animais e estabelece a proibição do abate de animais errantes como forma de
controlo da população.
Tratando-se de matérias que incidem, também, com responsabilidades municipais, chama a
atenção para o período transitório constante do artigo 5°. do mesmo diploma.
Assim, até setembro de 2017 deverão ser implementadas as condições técnicas para a
realização de esterilização nos termos legais e regulamentares, sendo que, em setembro de
2018, o abate ou occisão de animas passa a ser proibido (exceto por razões que s prendam
com o estado de saúde ou comportamento dos animais).
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----Informa também que naquela data questionou o Governo acerca da regulamentação a que
fazem alusão os artigos 6°. da Lei n°. 27 2016 e 183°. da Lei do Orçamento de Estado de
2017.
A Câmara tomou conhecimento.
5.2.-Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra:
----Foi presente a comunicação enviada em 6 02/2017, via correio eletrônico, pela
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra através da qual remete no seguimento da
visita ao Ayuntamento de Alcobendas cópia do acordo que o Ayuntamento celebrou com as
entidades empresariais, no qual prevê incentivar a criação de empregos priorizando entre os
grupos da população que são desfavorecidos ou sub-representados, bem como promover todas
as ações conducentes a melhorar o desenvolvimento económico dos respetivos municípios.
A Câmara tomou conhecimento.
6.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
6.1.-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

-

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE

MORTÁGUA:
6.1.1.-Apoio ao Funcionamento do Ensino Pré-Escolar e 1°. Ciclo do Ensino Básico:
No prosseguimento da política que a Autarquia tem desenvolvido de apoio às despesas de
funcionamento do 1°. Ciclo do Ensino Básico e Ensino Pré-Escolar (6 turmas), públicos, o
Senhor Presidente propôs a comparticipação financeira, no corrente ano letivo, no montante
de cinco mil euros (5.000,00€), a transferir para o Agrupamento de Escolas do Concelho de
Mortágua.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa,
estando inscrita nas Opções do Plano de 2017, no objetivo 01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE,
programa 002 Estabelecimentos do Ensino

AEM, o projeto 2017/5001

Funcionamento do Pré-Escolar e 1°. Ciclo, e no orçamento na rubrica 04050108

—

Apoio

—

Outros

(transferências correntes).
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.1.2.-Apoio a Atividades Extra-Curriculares EB 2/3 e Secundário:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência número 50, de 24 01 2017, do
Agrupamento de Escolas de Mortágua a solicitar a atribuição de um subsídio global para
apoiar a consecução das atividades que constam do seu Plano anual de atividades, tendo em
conta, muito particularmente, as despesas inerentes a Visitas de Estudo e Desporto Escolar,
não perdendo de vista que, preferencialmente, se deverão apoiar os alunos com maiores
dificuldades económicas.
Assim, o Senhor Presidente no prosseguimento da politica de apoio à educação propôs a
atribuição do subsídio de cinco mil euros (5.000,00 6) ao Agrupamento de Escolas para apoio
financeiro à execução do seu Plano de Atividades Extra-Curriculares, devendo o referido
montante ser utilizado em atividades relevantes e por forma a promover sempre a igualdade de
oportunidades aos alunos que nelas participam.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa,
estando inscrita nas Opções do Plano de 2017, no objetivo 01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE,
programa 002 Estabelecimentos do Ensino
e no orçamento na rubrica 04050108

AEM, o projeto 2017 5002 EB 2,3 e Secundário,

Outros (transferências correntes).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.2.-JUVENTUDE:
6.2.1.-Apoio Natalidade e Famih
6.2.1.1.-Ratificação de processos:
Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura números 2, 6 e 8 de 2017 para atribuição do Incentivo à Natalidade e
Apoio às Família no Concelho de Mortágua que entraram nos serviços e que de e ~u nos
termos do n°. 1 do artigo 6°. do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio às F
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Concelho de Mortágua.
A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
7.-CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
7.1.-ASSOCIATIVISMO:
7.1.1.-ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTIVAS E RECREATIVAS:
7.1.1.1.-Sporting Clube de Vale de Açores

—

Apoio atividade Futebol ano de 2017:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 28 01 2017 do Sporting Clube de
Vale de Açores a solicitar o apoio para o desenvolvimento das suas atividades desportivas
referente à restante época de 2016 2017, nomeadamente para fazer face às despesas inerentes à
participação no campeonato distrital das suas equipas de distrital das suas equipas de sub -12,
sub -13, sénior e veteranos, num total de oitenta (80) atletas, e considerando que o Protocolo
anteriormente celebrado previa um financiamento das atividades até ao final do ano transato
prolongando-se no entanto o campeonato até Maio de 2017.
O Senhor Presidente, no prosseguimento da política definida pela Autarquia para o apoio
ao desenvolvimento desportivo, e tendo em consideração o papel relevante desempenhado por
esta Associação Local, nomeadamente na formação e ocupação de um grande número de
diversos escalões etários e considerando ainda de que esta Coletividade enveredou pelo
amadorismo, e que pedido se enquadra na alínea c), do n°. 1, do art°. 3°. do Regulamento
Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, propôs a atribuição de subsídio
mensal de 4.000,00 € de Janeiro a Maio inclusive, mediante celebração de Protocolo.
Por informação da contabilidade existem fbndos disponíveis para assunção da despesa que
tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos

(despesas correntes), e nas Opções do Plano no Objetivo 02 Cultura Desporto e Tempos
Livres, Programa 003 Associativismo, Projeto 2017 5032 Atividades Culturais Desportivas e
Recreativas.
Depois de apreciado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a po. es
do Senhor Presidente.
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7.1.1.2.-Coral Juvenil Silvia Marques

—

Comemoração do 25°. Aniversário:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 3 02 2017, do Coral Juvenil Silvia
Marques dando conhecimento que celebra este ano o seu vigésimo quinto ano de existência.--Ao longo destes vinte e cinco (25) anos de existência contribuiu para a dinamização
cultural do concelho de Mortágua; realizou inúmeras atuações por vários pontos do concelho e
do país, em espetáculos culturais, encontros de coros, cerimónias solenes e oficiais, além de
várias internacionalizações, com presenças em Espanha e Itália; soube aproveitar as sinergias
de todos os envolventes e utilizar a música e em particular o canto coral, como instrumento
para aumentar as competências dos intervenientes, promover o inter-relacionamento salutar
entre eles, aprofúndar os conhecimentos musicais entre outros, contribuindo assim para a
formação de cidadãos mais ativos e empenhados no desenvolvimento cultural e social da
comunidade onde estão inseridos.
A comemoração do seu vigésimo quinto Aniversário vai decorrer em três fins de semana
a começar a 10 de março e a terminar a 25 de março com diversas ações sócio-culturais,
exposição, WorKsops, palestras, concertos, destacando-se o Encontro de Coros, no dia 18•
março, com o Orfeão Polifónico de Mortágua, Filarmónica de Mortágua, Coral Juvenil Silvia
Marques+classe infantil e um Coro convidado da Espanha ou dos Açores e a gala
comemorativa dos vinte e cinco anos, no dia 25 de março.
Assim, considerando que a organização desta iniciativa irá ascender ao montante de seis

mil euros (6.000,00 €), solicita o apoio financeiro da Câmara para fazer face àquela despesa.--A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
no montante de três mil euros (3.000,00 €) a transferir após assinatura do Protocolo a celebrar
no termos do artigo 4°. do Regulamento de Apoio a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para assunção da despesa que
tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

Instituições sem fins lucrai

(despesas correntes), e nas Opções do Plano no Objetivo 02 Cultura Desporto
a:::
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Livres, Programa 003 Associativismo, Projeto 2017/5032 Atividades Culturais Desportivas e
Recreativas.
7.1.1.3.-Seção de Karaté do Mortágua Futebol Clube
Inverno

—

—

Estágio/Gasshuku Nacional

Mortágua 2017:

Foi presente o oficio datado de 6 02 2017, da Seção de Karaté Shukokai do Mortágua
Futebol Clube, através do qual informa da realização nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2017, no
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Mortágua, do Estágio Gasshuku de Inverno de
Karaté Shukokai, orientado pelo Shihan Marcelo Azevedo (7°. Dan), responsável máximo do
Conselho Técnico da Associação Portuguesa de Karaté Shukokai (APKS).
A Escola de Karaté de Mortágua formou-se em novembro de 1988 com o apoio da
Autarquia de Mortágua e da Associação Portuguesa de Karaté Shukokai (APKS), tendo como
finalidades essenciais a prática saudável de uma arte marcial e desportiva de combate e defesa
pessoal.
Os responsáveis técnicos são atualmente o Sensei Rui Paiva (5°. Dan), o Sensei Arnaldo
Ferreira (3°. Dan) e o Sensei Ivo Amaral (1°. Dan).
Sendo uma escola com raízes profbndas no Concelho, por ela passaram já inúmeros
alunos, frequentando na presente época desportiva, cerca de trinta (30) atletas federados,
distribuídos pelos diversos escalões, desde os Infantis e Séniores.
Ao longo dos vinte e oito anos de atividade contínua em Mortágua, a Escola de Karaté
tem arrecadado diversos títulos regionais e nacionais de estilo nos vários escalões etários da
parte dos atletas, quer nas disciplinas de Kata (forma) ou Kumite (combate), e em provas
individuais ou por equipas, destacando-se de forma mais relevante os resultados obtidos a nível
internacional, dignificando desse modo, o Karaté Shulokai e o município que representa.
A escola de Mortágua, durante esse período, foi anfitriã na organização de alguns eventos
nacionais e internacionais, concretizando-se mais recentemente atividades regionais e locais
praticantes e público em geral, tais como treinos de Kobuto, defesa pessoal e t emos solidários,
entre outros.
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Por tradição, os Estágios Nacionais de Karaté Shukokai reúnem centenas de praticantes
de várias faixas etárias da modalidade, de norte a sul do país e ilhas, acompanhados pelos
familiares durante um fim de semana, em que procuram obter o máximo de ensinamentos
técnicos que visem a sua progressão nesta modalidade.
Tal organização implica um grande esforço, disponibilidade, recursos humanos, logística,
divulgação, custos, entre outros , por esse fàcto solicita o apoio possível da Câmara Municipal
para fazer face aos custos da prossecução daquele evento.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio no
montante de mil euros (1.000,00€).
Por informação da contabilidade existem fl.indos disponíveis para assunção da despesa que
tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins lucrativos

(despesas correntes), e nas Opções do Plano no Objetivo 02 Cultura Desporto e Tempos
Livres, Programa 003 Associativismo, Projeto 2017 5032 Atividades Culturais Desportivas e
Recreativas.
7.1.1.4.-Casa do Benfica de Mortágua

—

Pedido de apoio complementar para a época

desportiva de 2017:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 12 01 2017 da Casa do Benflca de
Mortágua, dando conhecimento que aquela Associação tem-se revelado, ao longo dos últimos
anos uma peça fundamental no fomento à prática do desporto em Mortágua, mais
concretamente na modalidade de fiitsal feminino, sendo esta uma das poucas instituições que
promove a igualdade de géneros no desporto em Mortágua.
Esta mostrou-se uma aposta ganha por parte das várias estruturas diretivas que ao longo
dos anos passaram pela Casa do Benfica.
Na época desportiva de 2017, a representação é maior evidenciando-se com a participação
no Campeonato Distrital de Futsal feminino, com duas equipas, sênior e formação, o que se
traduz com responsabilidades acrescidas por parte daquela coletividade.
Assim, considerando que o protocolo celebrado e em vigor até ao final do an
8
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previa comparticipar com cinco mil euros (5.000,00 €) o desenvolvimento regular do fi.itsal
feminino, e que a época prolonga-se até junho de 2017, solicita à semelhança dos valores
atribuidos nas últimas épocas um apoio financeiro suplementar para que aquela associação
possa solver os compromissos assumidos e assim desenvolva com normalidade as suas
atividades desportivas na corrente época, atendendo a que o orçamento de despesa de janeiro
a junho de 2017 é no montante de dez mil euros (10.000,00 €).
O Senhor Presidente, considerando o custo de manutenção das equipas de fütsal e que
pedido se enquadra na alínea c), do n°. 1, do art°. 3°. do Regulamento

Municipal para

Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, propôs a atribuição de um subsídio no montante
de cinco mil euros (5.000,00 €), mediante a celebração de Protocolo, e a transferir após a
assinatura do mesmo.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa que
tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

Instituições sem fins lucrativos

(despesas correntes), e nas Opções do Plano no Objetivo 02 Cultura Desporto e Tempos
Livres, Programa 003 Associativismo, Projeto 2017 5032 Atividades Culturais Desportivas e
Recreativas.
7.1.2.-INVESTIMENTOS DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS DESPORTIVAS E
RECREATIVAS:
7.1.2.1.Associaçâo Cultural e Desportiva da Sobrosa

—

Obras de melhoramentos Edificio

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido remetido pela Associação Cultural
e Desportiva da Sobrosa para apoio à execução de obras de melhoramento e conservação no
seu edificio sede, nomeadamente substituição de vidraça na sala de jogos e
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nomeadamente que conforme orçamentos que apresenta ascendem ao montante de
11.759,89€, entende-se que estes devem ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Na verdade, esta entidade, têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica, visando a
prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Esta associação desempenha relevantes funções de índole sócio-cultural para a população
local, na divulgação da cultura, preservação das tradições, e prática desportiva, entre outros.--Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Assim, considerando que estão reunidas as condições para atribuição de apoio financeiro,
nos termos do disposto no n°.2 do artigo 4.°, conjugado com o artigo 2°. do Regulamento
Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, proponho a atribuição de um
subsídio no montante de mil euros (1.000,00 €) para o investimento na realização de obras de
melhoramento e conservação no seu ediflcio sede
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Projeto 2017 5033 “Investimentos das
Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” e no orçamento municipal na rubrica
080701 Instituições sem fins lucrativos.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.7.1.2.2 Prorrogação de Protocolo celebrado com Associação Desportiva Recreativa e
Cultural de Anceiro

—

Compromisso Plurianual:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que em reunião de Câmara de 6 07 2016 foi deliberado atribuir o subsídio
de 15.000,00 € à Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Anceiro, para apoio à
execução de obras gerais conservação e melhoramento do seu ediflcio sede, a transferir
mediante as condições do Protocolo celebrado nos termos do art°. 4°. do ~ gu
Apoio a Entidade Terceiras.

-

to de
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Considerando que a despesa foi em 6 07 2016, lançada no orçamento municipal de 2016
na rubrica 080701 sob o número sequencial de compromisso 15220.
Considerando que nos termos da cláusula 6°. do Protocolo as verbas atribuídas são
disponibilizadas mediante a comunicação escrita da evolução dos trabalhos confinnados pelo
Chefe do Planeamento e Administração do Território da Câmara Municipal.
Considerando que em 18 08 2016 foi efetuado o pagamento de 6.000,00
documentos de despesa da obra

€,

conforme os

apresentados e confirmados pelo Chefe de Divisão de

Planeamento e Administração do Território, faltando ainda transferir o montante de 9.000,00
€.

Considerando que Associação informou verbalmente que por diversas vicissitudes a
execução da obra sofreu e que preveem o seu terminus no decurso do segundo trimestre de
2017.
Considerando que nos termos da sua cláusula 12°. o Protocolo é valido durante o ano de
2016.
Considerando que nos termos cláusula 4°. do Protocolo a Câmara pode transferir o apoio
atribuído para o ano seguinte, configurando no entanto um compromisso plurianual nos termos
da alínea a) do art°.3°. da Lei n°. 22 2015, de 17 de março, que procedeu à quarta alteração e
republicação da Lei n°. 8 2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção
de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, uma vez que constitui
obrigação de efetuar pagamentos em anos económico distinto do ano em que o compromisso é
assumido.
Para cumprimento do artigo 6°. da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso
(LCPA), aprovada pela Lei n°. 8 2012, de 21 de Fevereiro e regulamentada através do Decreto
Lei n°. 127 2012, de 21 e Junho e, ainda, do artigo 22°. do Decreto-Lei n°. 197 99, de 8 de
junho, é necessário que a Assembleia Municipal de Mortágua, aprove previamente a assunção
deste compromisso plurianual, uma vez que a repartição de encargos inerente cai fo a dos
casos previstos na autorização genérica emitida pela Assembleia Municipal na sua ses o
~.
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16 12 2016.
Proponho que a Câmara:
Aprove a prorrogação, até ao final de 2017, do Protocolo celebrado com a Associação
Desportiva Recreativa e Cultural de Anceiro, bem como a repartição de encargos nos anos de
2016 e 2017.
Delibere conforme o disposto no artigo 22.°, n.°s 1 e 6, do Decreto

Lei n.° 197/99, de 08

de Junho, submeter à Assembleia Municipal para que autorize a repartição de encargos
inerente aos compromissos subjacentes, para o compromisso plurianual para o ano de 2017 da
forma que a seguir se indica:
Ano de 2016

6.000,00€;

Ano de 2017

9.000,00

€“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
8.-FIABITACÃO E URBANIZACÃO:
8.1.-URBANIZAÇÃO:
8.1.1.-Empreitada de Beneficiação do Pavimento da Avenida Dr. Assis e Santos e
Avenida da Caniveta (Mortágua)

-

Proposta relativa ao Pedido de Autorização Prévia

de Compromisso Plurianual decorrente da Prorrogação do Prazo de Execução da
Empreitada:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que:
Por meu despacho de 21 07 2016 foi adjudicada a “Empreitada de Beneficiação do
Pavimento da Avenida Dr. Assis e Santos e Avenida da Caniveta (Mortágua)

“,

à empresa

EDIBEST, Lda. pelo valor de 116.579,85 €, com IVA à taxa legal, e que o respetivo contrato
foi celebrado a 04 08 2016.
A consignação da obra teve lugar a 05 08 2016, seguindo-se a comunicação à

-‘

executante, da aprovação do Plano de Segurança e Saúde, pelo que, atende ~ prazo de

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

execução inicial da empreitada, 90 dias, a mesma deveria ter sido concluída até ao dia
06/11/2016.
Em 19 10 2016 veio o adjudicatário requerer que lhe seja concedida uma prorrogação
graciosa de prazo, por 60 dias, para concluir os trabalhos da obra.
Por meu despacho de 3 11 2016 foi deferida a prorrogação solicitada, de acordo com a
informação constante no processo do Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do
Território, datada de 2/11/2016, que considera que é justificável pretensão da prorrogação
solicitada.
Assim, a empreitada vai necessariamente desenvolver-se por dois anos económicos
distintos tomando-se necessário proceder à repartição de encargos pelos anos de 2016 e 2017,
no seguinte enquadramento orçamental na rubrica 07010401.
A competência para a decidir a prorrogação cabe ao órgão competente para a decisão de
contratar, à semelhança do que é previsto pelo CCP noutras situações (artigos 64°. n°. 4, 133°.,
n°. 7, 175°., n°.4 todos do CCP).
Para cumprimento do artigo 6°. da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
(LCPA), aprovada pela Lei n°.8 2012, de 21 de fevereiro, e regulamentada através do DecretoLei n°. 127 2012, de 21 de junho e, ainda, do artigo 22°. do Decreto-Lei n°. 197/99, de 8 de
junho, é necessário que a Assembleia Municipal de Mortágua, aprove a assunção deste
compromisso plurianual, uma vez que a repartição de encargos inerente cai fora dos casos
previstos na autorização genérica emitida pela Assembleia Municipal na sua sessão de
16/12/2016.
Assim, proponho que a Câmara delibere submeter à Assembleia Municipal a autorização
para assunção de compromisso plurianual da subjacente à alteração do prazo de execução da
empreitada, para cumprimento do disposto nos artigos 6°. da Lei dos Compromissos e
Pagamentos em atraso (LCPA), aprovada pela Lei n°. 8/20 12, de 21 de fevereiro e
regulamentada através do Decreto-Lei n°. 127 2012, de 21 de junho e, ainda, do artigo ~2°. do
Decreto-Lei n°. 197 99, de 8 de junho, conforme os valores que abaixo se indicam,
13
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à taxa legal em vigor:
Ano de 2016— 83.749,33 €;
Ano de 2017—32.830,52 €

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
9.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
9.1.1.-Apoio à realização do Nelo Winter Chalienge Montebelo Agueira:
Pelo Senhor Presidente foi presente o correio eletrónico, enviado em 03 02 2017, e
registado nos serviços em 06 02 2017, da Visabeira Turismo, SA, dando conhecimento que
no seguimento sucesso dos anos anteriores se realiza Nelo Winter Challenge 2017, no dia 18
de fevereiro, a decorrer na Barragem da Aguieira, Concelho de Mortágua.
Esta competição de Inverno, que integra duas provas, vai acolher os melhores remadores
de todo o mundo, incluindo atletas medalhados olímpicos. O encontro vai juntar na Barragem
da Aguieira mais de trezentos (300) atletas e acompanhantes provenientes de vários países da
Europa que durante o fim de semana visitarão Mortágua.
Informa ainda que além desta prova, Mortágua vai acolher pela primeira vez em Portugal a
cerimónia anual dos World Paddle Awards, os óscares da canoagem. São esperadas em
Mortágua centenas de personalidades ligadas ao desporto vindas de todo o mundo entre
dirigentes e treinadores. Depois de Augsburg e Barcelona, é um privlegio Mortágua receber
um evento desta dimensão.
Os World Paddle Awards reconhecem, anualmente, uma diversidade de pessoas ligadas a
esta modalidade e homenageiam o trabalho de excelência desenvolvido no ano desportivo de
2016. Entre atletas, treinadores, voluntários, comunicação social, organizadores de eventos
todos são homenageados nas diferentes categorias. As condições da albufeira da Barragem da
Aguieira, e da unidade da Montebelo Hoteis & Resorts, fazem com que o Montebelo Aguieira
Lake Resort e Spa se tenha transformado num dos maiores centros de treino e de estágio da
canoagem a nível mundial, modalidade onde Portugal tem vindo a conseguir re’~ 1: ‘os
14
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assinaláveis.
Assim, considerando a complexa organização e logística do evento e que se reveste de
grande importância para a promoção do Concelho dado o seu mediatismo na imprensa
desportiva, solicita o apoio financeiro da Câmara no montante de quatro mil e quinhentos
euros (4.500,00 E).
O retomo mediático do evento será assegurado pela imprensa desportiva,

que estará

presente durante a realização dos dois eventos, podendo a Câmara utilizar o espaço do
Montebelo Aguieira para realizar ações de promoções do Concelho.
Por informação da contabilidade existem findo disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 02 06020305

Outras despesas.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, nos termos da alínea u) do n°.I do art°. 33°. da
Lei n°.75 2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade comparticipar o evento com o
montante de quatro mil e quinhentos euros (4.500,00 €) considerando que o mesmo é de
interesse para o Município dada a sua repercussão no exterior.
9.1.2.-Velo Clube do Centro

102. Maratona BTT de Mortágua:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 8 02 2017 do Velo Clube do Centro
dando conhecimento que vai organizar no próximo dia 26 de março a loa. Maratona de BTT
de Mortágua, que tem por objetivo promover a prática do BTT e divulgar as
potencialidades do Concelho para o mesmo.
Este evento tem atingido uma média de oitocentos (800) participantes nas últimas edições
sendo considerada um dos maiores eventos desportivos realizados no Concelho de Mortágua e
uma das maiores maratonas BTT a nível nacional.
Assim, e considerando as avultadas despesas que acarretam estas ações solicita o apoio
financeiro e logístico da autarquia para fazer face às mesmas, nomeadamente cedência da
utilização do Pavilhão Polidesportivo e balneários das Piscinas.
O pedido foi apresentado nos termos do Regulamento Municipal para Atribu
Apoios a Entidades Terceiras, encontrando-se devidamente instruído e cum~oosp~

‘o de
ito’
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nele exigidos.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 08
Programa

001

-

Desenvolvimento Económico,

Desenvolvimento do Turismo, Projeto 2017 5059

-

Turismo, Desporto e

Natureza, Ação 10 Apoio Iniciativas de Outras Instituições, e no orçamento municipal na
rubrica 040701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade, prestar o apoio
logístico necessário e atribuir um subsídio de seis mil euros (6.000,00 €), a transferir mediante
a celebração de Protocolo conforme dispõe o artigo 4°. do Regulamento Municipal para
Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
9.1.3.-I Mostra Gastronómica do Borrego de Mortágua 2017:
Pelo Senhor Presidente foi presente as Normas de Procedimento da Organização e
Realização da 1 Mostra Gastronómica do Borrego de Mortágua 2017, a realizar nos dias 8 e 9
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

60.

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 duas pessoas para um

jantar num dos restaurantes aderentes à iniciativa.
3°.Prémio

Um Voucher no valor de 50,00 E 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.
Os Senhores Vereadores do PS apresentaram a seguinte Po~~~elp ‘amen e
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apresentação pública sem aprovação pela Câmara do Plano de Atividades Culturais e de
Dinâmicas Associativas 2017, e que seguir se transcreve:
Plano de atividades culturais e de dinâmica associativas 20] 7.
O universo associativo do Concelho de Mortágua foi recentemente convocado para
reunião formal de apresentação de um “Plano de Actividades

“.

Foi distribuído e apresentado um documento onde constam diversas actividades e eventos
a desenvolver ao longo de todo o ano de 20] 7, a nível cultural, de promoção
turística económica e de envolvimento das associações.
Pois este documento merece uma análise mais cuidada, a dois níveis: um, do
enquadramento jurídico legal e outro, de carácter político, no âmbito da responsabilidade
democrática.
Em termos jurídicos, pode dizer-se que o documento está ferido de ilegalidade,
porquanto se trata de um Plano não aprovado, mas distribuído e apresentado publicamente.
De facto, a maioria das actividades ali inscritas, não estão previamente no Plano de
Actividades 201 ~ aprovado nos Órgãos competentes no fim do exercício anterior. Não se
trata de qualquer evento ou actividade isolada. Mas de Plano anual, com programação e
previsão de contratação prestação de serviços e com previsíveis subsídios a Associações. Este
documento carece assim de aprovação pelo Órgão competente: Câmara MunicipaL! (alíneas
o) e u) do art’33° da Lei n~ 72/2013, na sua atual redação dada pela Lei n° 69/2015 de 19
de julho). Após essa apresentação neste Órgão e respetiva aprovação, teria assim o
Presidente da Câmara, total legitimidade para, caso a caso e no uso da competência própria,
adjudicar as respectivas prestações de serviço.
Acresce de neste documento não estar inscrita, como deveria, qualquer orçamentação. E
não seria dWcil de fazer uma previsão orçamen tal, quando algumas das atividades já estão
inscritas e devidamente orçamentadas em Plano de Actividades; outras são novas edições de
eventos já realizados e como tal passíveis de orçamentar e ainda outras, nomea

nte

prestações de serviços em que é perceptível já ter havido contactos prévios, o que pr supõe
17
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a existência de uma previsão de custos. Teria assim sido relativamente fácil a inclusão
orçamental, que a não existir impediria a aprovação em reunido de Câmara.
Convém ter em devida conta que este documento e as actividades nele inscritas, significa
uma despesa de várias centenas de milhares de euros. Não s estão a discutir tostões, estão
mesmo em causa provavelmente bem mais de 300.000 61!
E aqui entra-se no segundo patamar de análise desta questão: a transparência. Que não
existiu, ao não serfeito a previsão orçamentat
Ofacto deste documento não ter sido apresentado e discutido no Órgão competente, para
ser previam ente aprovado antes de ser do domínio público, levanta a questão, para além da
legalidade ou falta dela, do estatuto do direito de oposição (art’~ 4’ Da Lei n °~ 24/98, de 26
de maio). Enquanto o estatuto de oposição for encarado como uma formalidade legal,
transformando os eleitos da oposição em actores secundários que só existem para contrariar
e como tal dispensáveis, não se percebe o alcance desta imposição legaL Com ela pretendese não um cumprimento de um normativo legal, mas uma prática democrática em que
verdadeiramente se assuma, se sita, que o contributo dos outros pode ser válido; que a
opinião dos outros é legitima e que a soma das partes pode ser maior que um pequeno Todo.
Houve assim uma prática ilegal com notório deficit democrático!
Mortágua, 15 de fevereiro de 2017. Os Vereadores do Partido Socialista.

“-

O Senhor Presidente informou que o Plano de Actividades Culturais logo que esteja
concluído e ouvidas as Associações será presente a Reunião de Câmara para apreciação
9.2.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:
9.2.2.-Aquisição de Terreno a Herd°.s de Tomas de Oliveira Lino:
O Senhor Presidente informou que:
Em reunião de Câmara de 2/04/2014 a Câmara Municipal concedeu poderes ao Presidente
da Câmara para desenvolver as diligências necessárias com vista à aquisição das parcelas de
terreno necessárias à execução das obras de ampliação do Parque Industrial Manuel Lo
Ferreira, conforme Plano de Pormenor aprovado na sessão ordinária de 30/
18
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Assembleia Municipal de Mortágua e tomado público pelo Aviso 4620/2011, publicado no
Diário da República 2~. Série, n°. 32, de 15 de fevereiro, e cuja alteração foi aprovada na
sessão ordinária 19 02 2016 da Assembleia Municipal, pelo Aviso 5461/2016, publicado no
Diário da República 2~. Série, n°. 81, de 27 de abril de 2016.
Para possibilitar a obra de ampliação será necessário adquirir a Décio Lino Rosa, com o
NIF 116722762, casado com Armanda de Figueiredo Oliveira Rosa, com o NJF 116719974,
no regime da comunhão geral, residentes na Travessa de São Brás, n°. 1, Barril

—

3450

-

113

Mortágua, e a Maria Celina Rosa Simões com o NIF 101149638, casada com José Manuel
Simões, com o NIF 101149670, em regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua
Luís de Camões, n°.39, Barril, 3450-113 Mortágua, a parcela de terreno com a área de 5.840
m2, situada em Lameiro, na União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça
e Almaça, Concelho de Mortágua, correspondente ao prédio rústico inscrito na matriz predial
sob o artigo 8401, com as confrontações: Norte

—

Caminho; Sul

Nascente António Manuel Gouveia Tenreiro Tomé; poente

—

—

Abel Ferreira de Gouveia;

Alexandre Cancela de Abreu,

tendo em vista a sua aquisição por via do direito privado que constitui a fase pré- expropriativa
conforme se estabelece no artigo

110.

do Código das Expropriações foi elaborado Relatório de

Avaliação por Perito da Lista Oficial do Tribunal da Relação de Coimbra, aprovado em
Reunião de Câmara de 05/11/2014, que estabeleceu o valor de um euro e cinquenta cêntimos
(1,50€) o metro quadrado.
A Câmara em reunião de 5/08/2015 deliberou, face ao valor metro quadrado pago (3,00€)
pelos terrenos confinantes destinados ao mesmo fim, solicitar novo Relatório de Avaliação dos
terrenos abrangidos pelo Plano de Pormenor ao Perito da Lista Oficial de Tribunal da Relação
de Coimbra, tendo deste modo sido aprovado na Reunião de Câmara de 2/09/2015 novo
Relatório de Avaliação dos Terrenos que integram a área do Plano de Pormenor.
Deste modo no seguimento da negociação efetuada com o proprietário acima identificado
por via do direito privado em conformidade com o disposto no artigo

110.

do Có i

Expropriações aprovado pelo Decreto- Lei n°. 168/99, de 18 de setembro, foi c
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acordo de compra e venda da referida parcela de terreno pelo valor de três euros (3,00€) o
metro quadrado.
Assim, propós que a Câmara, ao abrigo O do n°. 1 do artigo 33°. da Lei das n°. 75 2013,
de 12 de setembro, delibere adquirir a Décio Uno Rosa, com o NIF 116722762, casado com
Armanda de Figueiredo Oliveira Rosa, com o NIF 116719974, no regime da comunhão geral,
residentes na Travessa de São Brás, no. 1, Barril

3450

-

113 Mortágua, e a Maria Celina Rosa

Simões com o NIF 101149638, casada com José Manuel Simões, com o NIF 101149670, em
regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua Luís de Camões, n°.39, Barr ii, 3450-113
Mortágua, a parcela de terreno com a área de 5.840 m2, situada em Lameiro, na União das
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, Concelho de Mortágua,
correspondente ao prédio rústico inscrito na matriz da União de Freguesias de Mortágua, Vale
de Remígio Cortegaça e Almaça, sob o artigo 8401, identificada na planta que se dá aqui
por integralmente reproduzida,

pelo valor de

três euros (3,00€) o metro quadrado,

perfazendo o valor total de dezassete mil quixihentos e vinte euros (17.520,00 €).
Que o título da aquisição

escritura pública- seja outorgado junto do Notário, logo que se

mostrem reunidas as condições jurídico administrativas necessárias.
Mais informou que a aquisição de terrenos para a Ampliação do Parque Industrial se
encontra inscrito nas GOP para 2017, no objetivo 08

Desenvolvimento Económico,

Programa 003- Expansão da Zona Industrial, Projeto 2014 25 Aquisição de Terrenos e
cabimentado na rúbrica orçamental 07 0101

Aquisição de Terrenos.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente de aquisição a Décio Lino Rosa, com o NJF 116722762, casado com
Armanda de Figueiredo Oliveira Rosa, com o NJF 116719974, no regime da comunhão geral,
residentes na Travessa de São Brás, n°. 1, Barril

3450

-

113 Mortágua, e a Maria Celina Rosa

Simões com o NIF 101149638, casada com José Manuel Simões, com o NIF 101149670, em
regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua Luís de Camões, n°.39, Barril,

0-11

Mortágua, da parcela de terreno com a área de 5.840 m2, situada em Lameiro, ~aqnião as
20
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Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, Concelho de Mortágua,
correspondente ao prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 8401, com as
confrontações: Norte

Caminho;

Sul

Manuel Gouveia Tenreiro Tomé; poente

Abel Ferreira de Gouveia; Nascente
Alexandre Cancela de Abreu,

dezassete mil quinhentos e vinte euros (17.520,00

António

pelo valor de

€).

9.3.-APOIO DA INICIATIVA EMPRESARIAL:
9.3.1.-Cedência de utilização de espaço no Ninho de Empresas para instalação do
Projeto Empresaria Filipe Fonseca

Prestação de Serviços na área agro-florestal:

Pelo Senhor Presidente foi presente, depois de verificada a sua conformidade prevista no
Regulamento do Ninho, a informação de avaliação efetuada

à

candidatura, apresentada ao

Ninho de Empresas de Mortágua do:
Processo de candidatura 24 01 17 - apresentada por Filipe Fonseca que tem como objeto a
prestação de serviços na área agro-florestal.
De acordo com a informação da técnica adstrita ao ODE constata-se que:
No cumprimento do n°. 4, do artigo 6°. do Regulamento do Ninho de Empresas foi
realizada, entrevista com o Sr. Presidente da Câmara e o proponente da candidatura, tendo
sido possível aferir:
Em contexto de entrevista foi possível aferir o seguinte:
.

Trata-se de um projeto empresarial de criação do próprio emprego, a concretizar em

negócio a curto prazo, promovido por um jovem de Mortágua, com formação superior na área
da Engenharia Florestal, actualmente em situação de desemprego e beneficiário de prestação
de desemprego parcial.
.

O negócio a implementar será na área da prestação de serviços agro-florestais, sectores

com importância crucial na economia local, antecipando-se o desenvolvimento de um conceito
que prevê a prestação de serviços de proximidade, de carater privado e empresarial que
melhore e modernize o conceito de silvicultura a nível local/regional, fazendo ch
produtores prestação de serviços á medida

-.

ao

de informação apoio ~uecontri~t~b, para a
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melhoria da produtividade e rentabilidade das suas explorações e para o ordenamento florestal
do concelho.
Ao nível da capacidade empreendedora do promotor e do seu envolvimento no projeto,
foi também possível apurar a existência de competências e de experiência ao nível do ramo de
negócio. O empreendedor mantém a sua ligação ao mercado, tendo já contactos com
potenciais clientes e clientes confirmados.
.

O carater inovador deste projeto empresarial reside no seu cariz privado com fins

lucrativos, inexistente no concelho, na abordagem de proximidade ao mercado, através de
atividade de levantamento e cadastro digital, registo de propriedades, atualização de artigos no
planeamento, operacionalização e monitorização á medida e de acordo com as necessidades
dos diferentes clientes. De referir também que, se encontra prevista a realização durante o ano
de 2017 da P. fase de levantamento cadastral do Concelho, pela Câmara Municipal.
Neste contexto, face à avaliação geral efetuada da candidatura e verificando-se total
enquadramento do projeto empresarial em análise dentro do espirito e da missão subjacentes
ao Ninho de Empresas de Mortágua, propõe-se que seja aceite a localização da sede e sua
instalação fisica no Ninho de Empresas pelo período considerado pela Câmara mediante
celebração de um contrato inicial com o proponente da candidatura, a alterar posteriormente
para o nome da empresa aquando da sua constituição.
A Câmara, depois de apreciado assunto, deliberou por unanimidade aprovar a candidatura
e efetivar a celebração do contrato, pelo período de três (3) anos, com o proponente da
candidatura nos termos acima referidos e de acordo com o Regulamento do Ninho de
Empresas.

9.4.-ASSOCIAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL:
9.4.1.- Associação Nacional de Municípios Portugueses

—

Quota de 2017:

Pelo Senhor Presidente foi presente a fatura número 2017 252, de 31 01 2017, da
Associação Nacional de Municípios Portugueses, referente à quota deste Município di ao de

4
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2017 no montante de quatro mil duzentos e cinquenta e oito euros e dezasseis cêntimos
(4.258,16€).
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o pagamento da coima.
10.-ADMINISTRACÃO:
10.1.-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-AJ99, de vinte e dois de fevereiro, conjugado com a alínea d), do número 1 do
artigo 33°. da Lei n°. 75 2013, de doze de setembro, a proposta de modificação por alteração
ao orçamento que apresentava os seguintes valores:
Reforço despesas de capital sessenta e cinco mil euros (65.000,00 €).
Anulação despesas de capital

setenta mil euros (70.000,00 €).

Reforço despesas correntes

noventa e dois mil euros (92.000,00 €).

Anulação despesas correntes

oitenta e sete mil euros (87.000,00 E).

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprová-la ficando a mesma arquivada no maço de documentos da presente
reunião.
10.2.-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, conjugado com a alínea d) do número do 1

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

dezassete mil euros (17.000,00 €).
zero euros (0,00

€)~dj~
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Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou por unanimidade
aprová-la ficando a mesma arquivada no maço de documentos da presente reunião.
10.3.-LISTAGEM

DOS

COMPROMISSOS

AUTORIZAÇÃO

PRÉVIA

GENÉRICA

PLURIANUAIS
CONCEDIDA

AO

PELA

ABRIGO

DA

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL:
Pelo Senhor Presidente foi presente a listagem dos compromissos plurianuais assumidos
no ano de 2016 no âmbito da autorização genérica favorável dada pela Assembleia Municipal
na sessão de 11 de dezembro de 2015, devendo a mesma ser remetida para conhecimento
daquele Órgão deliberativo.
A Câmara depois de analisar o assunto, e nos termos da alínea c) do n.° 1 do artigo 6.° da
Lei n.° 8 2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso),
deliberou por unanimidade submeter à Assembleia Municipal, para conhecimento, a listagem
dos compromissos plurianuais cujos respetivos procedimentos se iniciaram ao abrigo da
autorização prévia genérica concedida pela Assembleia Municipal aquando da aprovação dos
Documentos Previsionais para 2016.
10.4.-ENCARGOS ASSUMIDOS EM 2016- PAGAMENTO DE FATURAS:
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão de Administração
Geral e Finanças, dando conhecimento que nos termos da alínea a) do art°.3°. da Lei
n°.22 2015, de 17 de março, que procedeu à quarta alteração e republicação da Lei n°. 8 2012,
de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos
pagamentos em atraso das entidades públicas,

são

compromissos plurianuais “Os

compromissos que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano
económico ou em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido”.
----As faturas constante na relação daquela informação, que totalizam o montante de sessenta
mil quinhentos e trinta e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos (60.532,54€) reportam a
compromissos assumidos no exercício de 2016 e as respetivas faturas ape a
rececionadas e ou emitidas no exercício de 20:: configurando nos termo~~feriØ

foram
m
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compromissos plurianuais, carecendo deste modo os mesmos nos temos da alínea c) do n”. 1
do art°. 6°. da Lei n°.8/2912, de 21 de fevereiro de autorização prévia da Assembleia Municipal
para a sua assunção.
Assim, deve o seu pagamento ser precedido de aprovação prévia pela Assembleia
Municipal por forma a não violar a referida norma.
A Câmara depois de apreciado o assunto, e considerando que que não é imputável aos
credores a razão do não pagamento, deliberou por unanimidade nos temos da alínea c) do n°.
1 do art°. 6°. da Lei n°.8 2912, de 21 de fevereiro solicitar autorização prévia da Assembleia
Municipal da assunção do compromisso das faturar constantes na referida lista por forma
proceder ao respetivo pagamento.
10.5.-PROTOCOLO DE TRANSPORTES CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
MORTÁGUA E A RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, SA

-

Atualização Tarifária:-

Foi presente a comunicação, datada de 27 01 2017, da Transdev e através da qual dá
conhecimento, na sequência da publicação do Despacho Normativo n°.14-A12016 do Instituto
da Mobilidade e Transportes, no passado dia 19 de dezembro, e de acordo com o Protocolo
de Transportes celebrado entre o Município e a Rodoviária da Beira Litoral, S.A. da
atualização do valor do contratado na percentagem de 2° resultando no valor de vinte e um
mil quatrocentos e sessenta e dois euros e oitenta e quatro cêntimos (21.462,84 €), valor
mensal (12 prestações), acrescendo IVA à taxa legal em vigor de

6°c.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
atualização proposta.
10.6.-AUTO DE NOTICIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO N°. 135/2016 LEVANTADO
PELA

GNR

POR

CONTRAVENÇÃO AO

DEC.LEI 3014/2003,

DE

17

DE

DEZEMBRO:
Pelo Senhor Presidente foi presente o auto de notícia de contra ordenação número
41/2017 da Guarda Nacional Republicana de Santa Comba Dão, levantado a Bruno Marcelo
Marques Lourenço, residente na Rua das Eiras, n°.2, em Santa Cristina, 3450
25
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por ter verificado no dia 13 01 2017, na sequência de uma fiscalização a presença de um
canídeo, de raça labrador, cor preta, com cerca de 4 a 6 meses de idade a circular na via
pública, não se encontrando acompanhado de detentor, e sem qualquer açaimo ou trela.
Referiu que o canídeo no momento da fiscalização por parte daquela equipa não mostrou
qualquer comportamento agressivo.
A presença e circulação na via ou lugar públicos de cães sem estarem acompanhados pelo
detentor e sem açaimo funcional ou trela constituí infração ao disposto no n°.1 do artigo 14°.
do Decreto-Lei n°. 314 2013, de 17 de dezembro, a que corresponde a coima de vinte e cinco
euros

(

25,00 €) a

três mil setecentos e quarenta euros (3.740,00 €) por se tratar de pessoa

singular.
Depois de analisado o assunto verifica-se que de acordo com o n°. 1 artigo 16°. do
Decreto-Lei n°. 314 2013, de 17 de dezembro, a instrução dos processos relativos às contra
ordenações previstas nos n°.s 1 e 2 do artigo 14°.

mesmo diploma compete à junta de

freguesia da área da prática da infração, não tendo assim a Câmara qualquer competência na
matéria.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade arquivar o processo
e informar GNR e a Junta de Freguesia que não é competente para instruir o processo.
11.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
11.1.-REQ°. 352/2016, PROCESSO N°. 01/2016/100, REQUERIDO PELA REPSOL
GÁS

DE

PORTUGAL,

ARMAZENAGEM DE GPL

S.A
-

PARA

ALTERAÇÃO

DE

INSTALAÇÃO

DE

CLASSE Ai, NO POLO INDUSTRIAL DE VALE DE

BORREGÃO, MARMELEIRA:
No seguimento da deliberação tomada a Reunião de Câmara de 19 01 2017 pelo Senhor
Presidente foi presente processo n°. 01 2016 100, requerimento n°. 352 2016 cujo requerente é
Repsol Gás Portugal, SA para licenciamento da alteração ampliação de instalação de
armazenagem de GPL

Classe Ai, Rua Democrática, no Polo Industrial

de V. e de

Borregão, Freguesia da Marmeleira, acompanhado da proposta de decisão final elabor.;
26
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Chefe de Divisão do Planeamento e Conservação do Território, datada de 30/01/2017, que a
seguir se transcreve:
“Informo que :
Trata-se de um “licenciamento simplificado” previsto nos artigos 18°. da portaria
1515 2007 aditada à portaria n°. 1188 2002 pelo que se propõe a sua aprovação superior.
A operação urbanística está em conformidade com os instrumentos de gestão territorial e

.

outras normas legais e regulamentares do RJUE.
.Área da implantação da obra: 32,52 m2.
.

.

Não carece de projetos de especialidade
Antes de iniciar a exploração, o equipamento carece de Vistoria Final-Licença de

Utilização (executada pela EI

entidade inspetora sob solicitação da entidade licenciadora

CMM), prevista no n°. 2,3 e 4 do artigo 18°. da Portaria 1515 2007 e ainda artigo

140.

-

do DL

n°.217 2012 de 9 de outubro para que possa ser aferida a conformidade das instalações com os
requisitos legais aplicáveis.
.

Nos termos do disposto no n°. 1 e 3 do artigo 14°. do DL 217 2012, de 9 de outubro, o

titular da licença de exploração deve comprovar previamente que dispõe de seguro de
responsabilidade civil destinado a cobrir riscos associados à atividade cujo valor de 1.223.145
€ foi já indicado pela DPAtT (fl.57).”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o
licenciamento.
11.2.-PROCESSOS

DE

CONSTITUIÇÃO

DE

COMPROPRIEDADE

OU

AMPLIAÇÃO DE NÚMERO DE COMPARTES DE PRÉDIOS RÚSTICOS:
----Pelo Senhor Presidente foram presentes os seguintes processos:
n°. 2017 07, req°. 10.2017.55 de Maria Adelaide dos Santos, residente em na Rua Estrada
Nacional, n°. 10, Quilho, Freguesia de Espinho, a requerer, na qualidade de cabeça de casal da
herança por óbito do seu marido Celso Lourenço Silva, com o NIF 709076606, a emi’~ã. do4
parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64 2003, ~

d~

1~~~
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agosto, para constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes
relativamente ao seu prédio sito em Vale de Sobreiro, inscrito na matriz predial rústica da
Freguesia de Espinho sob o artigo n°.963 1 com a área 0,4700 ha para efeitos de registo de
escritura pública de partilha a favor de Maria de La Salete Silva Lourenço e José António dos
Santos Silva.
a) n°. 2017 08, req°. 10.2017.56 de Maria Adelaide dos Santos, residente em na Rua
Estrada Nacional, n°. 10, Quilho, Freguesia de Espinho, a requerer, na qualidade de cabeça de
casal da herança por óbito do seu marido Celso Lourenço Silva, com o NIF 709076606, a
emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64 2003, de vinte e
três de agosto, para constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes
relativamente ao seu prédio sito em Vale de Sobreiro, inscrito na matriz predial rústica da
Freguesia de Espinho sob o artigo n°. 9657 com a área 0,2300 ha para efeitos de registo de
escritura pública de partilha a favor de Maria de La Salete Silva Lourenço e José António dos
Santos Silva.
b) n°. 2017 09, req°. 10.2017.57 de Maria Adelaide dos Santos, residente em na Rua
Estrada Nacional, n°. 10, Quilho, Freguesia de Espinho, a requerer, na qualidade de cabeça de
casal da herança por óbito do seu marido Celso Lourenço Silva, com o NIF 709076606, a
emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64 2003, de vinte e
três de agosto, para constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes
relativamente ao seu prédio sito em Lameirão, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia
de Espinho sob o artigo n°. 12423 com a área 0,9800 ha para efeitos de registo de escritura
pública de partilha a favor de Maria de La Salete Silva Lourenço e José António dos Santos
Silva.
A Câmara depois de apreciado o assunto e os Pareceres Técnicos do Chefe de Divisão de
Planeamento do Território e Serviços Urbanos, deliberou por unanimidade emitir parecer
favorável.
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11.3.-EDIFICAÇÕES EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
11.3.1.-Proc°. 08/2015/04:
Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
11.3.2.-Proc°. 08/2012/03:
No seguimento da deliberação tomada na reunião de Câmara de 04 01 2017 o Senhor
Presidente informou que, na seguimento da notificação feita a Herdeiros Esmeraldo dos Reis
do projeto de decisão tomada na reunião ordinária da Câmara de 2 05 2012, relativa ao
processo 08 2012 03 de edificação em mau estado de conservação sito na Rua do Chão do
Pedro, na Felgueira, Freguesia do Sobral, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo
122°. do Código do Procedimento Administrativo, terminou o prazo para se pronunciar sem
que este nada dissessem.
Assim sendo, foi deliberado por unanimidade converter o projeto de decisão tomado na
reunião de Câmara de 2/05/2012, em decisão definitiva do presente processo nos termos e com
os fundamentos ali indicados, devendo proceder-se à respetiva notificação ao proprietário.---PERÍODO DE INTERVENCÃO ABERTO AO PÚBLICO:
Não se registou a presença de qualquer Munícipe.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezassete horas e trinta minutos.
Para constar e devidos efèitos s- lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
Secretario do Orgao
e pelo Senhor Presidente.

