CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°.7/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM UM DE MARÇO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE:
Ao primeiro dia do mês de março 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

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, Dra. Emilia Maria Almeida
Santos Neves Matos e Eng°. Serafim Paulo Meio de Oliveira.
Eleitos pelo PS: Dr. João Pedro de Almeida e Sousa Rodrigues da Fonseca e Dr. Acácio
Fonseca Fernandes.
Não esteve presente na reunião a Vereadora de Dr.a Márcia Maria dos Santos Lopes
eleita pelo PS, por motivo profissional, tendo a Câmara considerado justificada a falta.
A presente reunião foi, conforme despacho n0. 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 15/02/2017:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 15 02 2017, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 23/02/2017:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto d.

e

.

reunião extraordinária realizada a 23 02 2017 aprovada por unanimidade e~aa uta
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dispensada a sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
Conforme dispõe o n°. 3 do artigo 34°. do Código do Procedimento Administrativo não
participou na votação o Vereador Serafim Paulo Meio de Oliveira, eleito pelo PPD PSD, uma
vez que não esteve presente na Reunião.
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 n.°
40 referente ao dia 27 03 2017 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.-ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MORTÁGUA:
Pelo Senhor Presidente foram presentes 14 oficios, datados 27 02 2017, da Assembleia
Municipal de Mortágua, dando conhecimento que na sua sessão ordinária, realizada no
pretérito dia 24 do corrente mês, tomou as seguintes deliberações:
Apreciou o PARU

Plano de Regeneração Urbana.

Aprovou por maioria com quinze votos a favor, sendo dez do Grupo do PPD PSD e cinco
do Grupo do PS, e doze abstenções, sendo dez do Grupo do PS e duas do CDS- PP autorizar
o Compromisso Plurianual decorrente da renovação do contrato de aquisição de serviços de
elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) para a execução da
Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Vale de Açores e Mortágua.
Aprovou por maioria com catorze votos a favor, sendo dez do Grupo do P’ 1 P D e
quatro do Grupo do PS, e treze abstenções, sendo onze do Grupo do PS e duas do: .5- P’ ~
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autorizar o Compromisso Plurianual decorrente da Prorrogação do Prazo de Execução da
Empreitada de Beneficiação do Pavimento da Avenida Dr. Assis e Santos e Avenida da
Caniveta (Mortágua).
Aprovou por maioria com vinte e sete votos a favor, sendo dez do Grupo PPD/PSD,
quinze do Grupo do PS e um do CDS-PP e uma abstenção do CDS-PP, autorizar o
Compromisso Plurianual decorrente da Prorrogação de Protocolo celebrado com Associação
Desportiva Recreativa e Cultural de Anceiro.
Tomou conhecimento da Declaração de compromissos plurianuais existentes em
31 12 2016 e da Declaração de pagamentos e de Recebimentos em Atraso Existentes em
3112 2016 (ad°. 15°., alíneas a) e b) da Lei n°. 8 2012, de 21 02

LPCA).

Aprovou por unanimidade autorizar o Compromisso Plurianual
2016

Encargos Assumidos em

Pagamento de Faturas.

Tomou conhecimento da lista dos Compromissos Plurianuais ao abrigo da autorização
Prévia Genérica concedida pela Assembleia.
Aprovou por maioria, com vinte e seis votos a favor, sendo dez do Grupo do PPD/PSD,
treze do Grupo do PS e dois do CDS-PP e uma abstenção do Grupo do P5, o Regulamento
Cartão Mortágua Sénior com as alterações apresentadas e aprovadas.
Aprovou por maioria com catorze votos a favor, sendo dez do Grupo PPD/PSD e quatro
do Grupo do P5, e doze abstenções, sendo dez do Grupo do P5 e duas do CDS-PP, que o
Município integre a constituição da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2.
Aprovou por maioria, com vinte e quatro votos a favor, sendo dez do Grupo do PPD/PSD
e catorze do Grupo do PS e duas abstenções do CDS-PP, a Dissolução da Associação de
Municípios da Beira Alta e Douro Sul.
Elegeu o Presidente da Junta de Freguesia de Pala para representar o Município na
Assembleia Geral da Associação de Municípios da Beira Alta e Douro Sul, considerando que
após votação se apuraram os seguintes resultados; onze votos o Presidente d~ Junta
Freguesia de Pala; sete votos o Presidente da Junta da Marmeleira; seis votos o
3

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Junta de Trezoi; um voto o Presidente da Junta de Freguesia de Espinho; um voto o Presidente
da Junta de Freguesia do Sobral.
Aprovou por unanimidade a concessão a Rui Duarte, Unipessoal, Lda. da isenção do
pagamento de taxas de licenciamento no valor mil e vinte e oito euros e trinta cêntimos
(1.028,30 €) e de TMU

no valor de duzentos e setenta e seis euros e cinquenta e dois

cêntimos (276,52€), referente ao Processo número 01 2016 10, de construção de Oficina de
Reparação Automóvel.
Aprovou por unanimidade a concessão a António Manuel, Gonçalves & Filhos, Lda., da
isenção de pagamento de taxa no valor de pagamento da taxa no valor de mil trezentos e
trinta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos (1.334,65 €), referente ao licenciamento do
Processo número 01 2015 229 de alteração e ampliação de Serralharia Civil, sita rua na Dr.
João Pais Carvalho Mamede, Vale de Açores 3450-221 Mortágua.
Aprovou por unanimidade reconhecer que os projetos a candidatar aos apoios PDR 2020,
Medida 10 LEADER

operação 10.2.1 .6 renovação de aldeias, do GAL ADICES, revestem-

se de elevada importância para o Município de Mortágua, permitindo a valorização do
património cultural na ótica do interesse coletivo com reconhecido interesse para as
populações, economia e cultura das comunidades onde se inserem. (ponto adicionado à Ordem
de Trabalhos nos termos do n°.2 do art°.50°. da Lei n°.75 2013, de 12 de setembro).
5.2.-TRANSFERÊNCIA DE VERBAS CIM RC

-

AUTORIDADE DE TRANSPORTES

Foi presente a comunicação da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra enviada
por correio eletrónico datado de 15 02 2017, e através da qual remete o extrato da ata n°. 51
daquela CIM, realizada a 07 12 2016, na qual foi aprovada a transferência dos montantes
atribuidos aos Municípios, enquanto Autoridades de Transportes, que deleguem ou venham a
delegar essa competência na CIM

RC.

Mais remete a Portaria n°. 434 2016, de 18 de novembro de 2016, que fixa os mont~ tes
atribuídos para os Municípios, sendo de onze mil cento e noventa e quatro euros
o fixado para o Município de Mortágua.

(
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A Câmara tomou conhecimento.
6.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
6.1.-EMISSÃO DE PARECER

-

CURSOS PROFISSIONAIS E CURSOS DE

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS DA ESCOLA PROFISSIONAL DE
TONDELA:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 021-46 Cl 7, datado de
08 02 2017, da Escola Profissional de Tondela solicitando para efeitos de candidatura a Cursos
Profissionais e de Educação e Formação de jovens a emissão de parecer acerca da pertinência
e necessidade no âmbito local e regional dos Cursos nas seguintes áreas:
Cursos Profissionais:
Animador Sociocultural

Nível 1V;

Técnico a de Informática e Gestão
Técnico a Cozinha/Pastelaria

—

Nível IV;

Nível IV;

Técnico a Restaurante Bar

Nível IV;

Técnico a de Mecatrónica

Nível IV;

Técnico a Mecatrónica Automóvel

—

Nível IV;

Técnico a Manutenção Industrial Variante Eletromecânica

Nível IV;

Técnico a Desporto.
Cursos de Educaçâo e Forma çâo de Jovens:
Eletricista de Instalações

Tipo 3;

Mecânica de Veículos Ligeiros

Tipo 2.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade considerar que os
Cursos acima referidos vão ao encontro das expectativas profissionais dos jovens, e
proporciona a formação de indivíduos qualificados, essenciais ao desenvolvimento integrado
da região e do concelho.
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7.-HABITACÃO E URBANIZACÃO:
7.1.-URBANIZAÇÃO:
7.1.1.-Projeto integrado de Requalificação da

Praça 5 de Outubro e Rua Dr. João

Lopes de Morais:
Este Ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
7.2.-ILUMINAÇÃO PÚBLICA:
7.2.1.-EDP Obras efetuadas e a efetuar no Conceilio:
-

----Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 53 17 DRCM, de 12 02 2017, da
EDP Distribuição

Direção de Redes e Clientes do Mondego dando conhecimento das

principais obras executadas no Concelho de Mortágua durante o ano de 2016, as obras em
curso e as obras em projeto.
Mais informa que durante o ano de 2016 foram executados 7.967 metros de rede MT, 1
PT, 2.276 metros de Rede BT IP, 97 chegadas e 177 luminárias.
O montante aplicado no Concelho de Mortágua pela EDP durante o ano de 2016 foi de
setecentos e setenta e nove mil seiscentos e setenta e oito euros (779.678,00 €),
correspondente ao investimento das Redes AT MT PT’s BT IP, quinhentos e cinquenta e seis
mil cento e sessenta euros (556.160,00€) e em manutenção das referidas redes, duzentos e
vinte e três mil e quinhentos e dezoito euros (223.518,00 €).
A Câmara tomou conhecimento.
8.-SANEAMENTO E SALUBRIDADE:
8.1.-RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO Taxa de Gestão de Resíduos de 2017:
-

Foi presente o oficio referência 107, datada de 12 02 2017, da Associação de Municípios
da Região do Planalto Beirão, a informar que a partir de janeiro de 2017, será cobrada Taxa
Geral de Residuos

—

TGR, mediante as quantidades de RSU depositadas em aterro sanitário

pelo valor de sete euros e setenta cêntimos (7,70€), mais IVA a seis por centos (6° o) por
tonelada, nos termos do n°.2, do artigo 58°., do Decreto

Lei n°. 178 2006, de 5

na redação dada pela Lei n°. 82-D 2014, de 31 de dezembro.
6
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A Câmara tomou conhecimento.
9.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
9.1.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:
9.1.1.-Aquisição de Terrenos:
Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
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-A199, 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
Anulação despesas de capital
Reforço despesas correntes
Anulação despesas correntes

vinte mil euros (20.000,00 €);
vinte mil euros (20.000,00 €);
quinze mil euros (15.000,00 E);
quinze mil euros (15.000,00 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
Opções do Plano do corrente ano que apresentava os seguintes valores:
7

t aça

AMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Reforço de Financiamento não definido
Anulação de Financiamento definido

—

quinze mil euros (15.000,00 €).
zero euros (0,0€).

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.-UTILIZAÇÃO

DE

RESERVA

DE

RECRUTAMENTO

INTERNA

DO

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM COM VISTA À CONSTITUIÇÃO DE
RELAÇÃO
CONTRATO

JURÍDICA
DE

DE

EMPREGO

TRABALHO

EM

PÚBLICO,

FUNÇÕES

NA

MODALIDADE

PÚBLICAS

POR

DE

TEMPO

INDETERMINADO DE TRÊS ASSISTENTE OPERACIONAL:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que:
1.-Se mantém a carência de recursos humanos em determinados setores de atividade de
natureza operacional do município, pondo em causa o estrito cumprimento das obrigações de
prestação de serviço público a que o mesmo está vinculado.
2.-A manifesta a necessidade de recrutar trabalhadores para a carreira/categoria de
assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em fúnções públicas por tempo
indeterminado

para a execução das atividades permanentes, na área da urbanização, da

Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos e por forma a garantir a resposta
eficácia e eficiência dos serviços.
3.-O Mapa de Pessoal para o ano de 2017, contempla a criação de novos postos de
trabalho a preencher com vínculo de emprego público por tempo indeterminado,
nomeadamente, 4 postos de trabalho previstos e não ocupados na carreira/categoria de
assistente operacional, afetos à Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos.
4.-A gestão de trabalhadores nas autarquias locais encontra a sua previsão no artigo 48.°
da Lei n.° 42 2016, de 28 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2017,
efeitos de recrutamento de trabalhadores aplica-se aos municípios em situação d
orçamental.

..Z
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5.-Da consulta à Ficha do Município de Mortágua, em anexo, encontram-se cumpridas as
regras de equilíbrio orçamental, bem como o cumprimento dos limites de endividamento e
demais obrigações de sustentabilidade das respetivas finanças locais, pelo que este município
pode, em 2017, proceder ao recrutamento de trabalhadores, nos termos e de acordo com as
regras previstas na legislação aplicável, incluindo a Lei n.° 73 2013, de 3 de setembro, alterada
pelas Leis n.os 82 -D 2014, de 31 de dezembro, 692015, de 16 de julho, e 132 2015, de 4 de
setembro.
6.-Para cumprimento da alínea b) do n.° 1 do artigo

31.0

da Lei Geral do Trabalho em

Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.° 35 2014, 20 de Junho, foi acautelada a
dotação suficiente no respetivo Orçamento Municipal do corrente ano, para a ocupação dos
postos de trabalho infra identificado, a preencher com vinculo de emprego público por tempo
indeterminado, na rubrica designada por RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS
POSTOS DE TRABALHO, 0201 01010404.
7.-Os deveres de informação previstos no artigo 8.° da Lei n.° 57 2011, de 28 de
novembro, alterada pela Lei n.° 66-B 2012, de 31 de dezembro, têm vindo a ser pontual e
integralmente cumpridos por esta Câmara Municipal, através dos reportes de informação
obrigatórios, verificação efetuada por consulta da Ficha do Município.
8.-As soluções interpretativas uniformes da Direção-Geral da Administração Públicas,
homologadas pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de
2014, isentam as autarquias locais da consulta à Direção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas [INA], no âmbito do procedimento prévio de
recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação.
9.-Quanto à impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por
trabalhadores com relação jurídica de emprego público previamente constituída, ou por
recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou a outros inst mentos • e
mobilidade, a Câmara Municipal já diligenciou o procedimento de consulta à C

‘e

Intermunicipal da área, tendo sido remetida Declaração de não constij~ã.i.

nti’ ade
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Gestora da Requalificação nas Autarquias (EGRA).

10.- Consagra o

n.°

1 e 2 do artigo 40.° da Portaria n.° 83-A12009, de 22 de janeiro que, é

sempre constituída uma reserva de recrutamento interna, sempre que em resultado de
procedimento concursal comum, publicitado por um órgão ou serviço, a lista de ordenação
final, devidamente homologada, contenha um número de candidatos aprovados superior ao dos
postos de trabalho a ocupar, sendo a reserva de recrutamento interna válida pelo prazo
máximo de 18 meses contados da data da homologação da lista de ordenação final e havendo
necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho.
11 .-O referido recrutamento efetua-se pela ordem decrescente da ordenação final dos
candidatos, de acordo com a alínea d) do n.° 1 do artigo 37.° da LTFP..12.-Do Procedimento Concursal Comum para Ocupação de 5 postos de trabalho da
carreira/categoria de Assistente Operacional, na modalidade jurídica de emprego público por
tempo indeterminado

-

REP. A

-

Aviso n°. 12944 2015, Diário da República

,

2~’. Série,

n°.2 17, de 5 de novembro de 2015, resultou uma reserva de recrutamento interna, nos termos
do disposto no n.° 1 do artigo

400

da Portaria n.° 83-A12009, de 22 de janeiro, alterada e

republicada pela Portaria n.° 145-A/20l 1, de 06 de abril, que se encontra válida uma vez que a
lista de ordenação final foi homologada em 04 08 2016.
PROPONHO QUE:
A Câmara Municipal delibere aprovar o recrutamento para a contratação de 3 assistentes
operacionais para a execução das atividades permanentes da Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos, com recurso à reserva de recrutamento interna constituída no
âmbito do Procedimento Concursal referido no ponto 12, e havendo necessidade de ocupação
de idêntico posto de trabalho, conforme estabelece o n.° 1 e 2 do artigo 40.° da Portaria n.° 83A/2009, notificando para ocupar os postos de trabalho os candidatos aprovados que se
encontrem posicionados na lista de ordenação final, imediatamente a seguir ao último que oi já
notificado para esse efeito.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprj4 a p

‘o

•
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10.4.-UTILIZAÇÃO

DE

RESERVA

DE

RECRUTAMENTO

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM COM VISTA
RELAÇÃO
CONTRATO

JURÍDICA
DE

DE

EMPREGO

TRABALHO

INDETERMINADO DE

2

EM

PÚBLICO,

FUNÇÕES

À

NA

INTERNA

DO

CONSTITUIÇÃO DE
MODALIDADE

PÚBLICAS

POR

DE

TEMPO

ASSISTENTE OPERACIONAL (CANTONEIRO DE

LIMPEZA):
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que:
1.-Se mantém a carência de recursos humanos em determinados setores de atividade de
natureza operacional do município, pondo em causa o estrito cumprimento das obrigações de
prestação de serviço público a que o mesmo está vinculado.
2.-A manifesta a necessidade de recrutar trabalhadores para a carreira/categoria de
assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado

para a execução das atividades permanentes, na área de Cantoneiro de

Limpeza, da Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos e por forma a garantir
a resposta eficácia e eficiência dos serviços.
3.-O Mapa de Pessoal para o ano de 2017, contempla a criação de novos postos de
trabalho a preencher com vínculo de emprego público por tempo indeterminado,
nomeadamente, 2 postos de trabalho previstos e não ocupados na carreira/categoria de~
assistente operacional, afeto à Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos.
4.-A gestão de trabalhadores nas autarquias locais encontra a sua previsão no artigo 48.°
da Lei n.° 42 2016, de 28 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2017, para
efeitos de recrutamento de trabalhadores aplica-se aos municípios em situação de equilíbrio
orçamental.
5.-Da consulta à Ficha do Município de Mortágua, em anexo, encontram-se cumpridy as
regras de equilíbrio orçamental, bem como o cumprimento dos limites de end id
demais obrigações de sustentabilidade das respetivas finanças locais, pelo que~ m
li
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pode, em 2017, proceder ao recrutamento de trabalhadores, nos termos e de acordo com as
regras previstas na legislação aplicável, incluindo a Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, alterada
pelas Leis n.os 82 -D 2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, e 132/2015, de 4 de
setembro.
6.-Para cumprimento da alínea b) do n.° 1 do artigo

31.0

da Lei Geral do Trabalho em

Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.° 35/2014, 20 de Junho, foi acautelada a
dotação suficiente no respetivo Orçamento Municipal do corrente ano, para a ocupação dos
postos de trabalho infra identificado, a preencher com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, na rubrica designada por RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS
POSTOS DE TRABALHO, 0201/01010404.
7.-Os deveres de informação previstos no artigo 8.° da Lei n.° 57/201 l,de 28 de
novembro, alterada pela Lei n.° 66-B/2012, de 31 de dezembro, têm vindo a ser pontual e
integralmente cumpridos por esta Câmara Municipal, através dos reportes de informação
obrigatórios, verificação efetuada por consulta da Ficha do Município.
8.-As soluções interpretativas uniformes da Direção-Geral da Administração Públicas,
homologadas pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de
2014, isentam as autarquias locais da consulta à Direção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas [INA], no âmbito do procedimento prévio de
recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação.
9.-Que quanto à impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por
trabalhadores com relação jurídica de emprego público previamente constituída, ou por
recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de
mobilidade, a Câmara Municipal já diligenciou o procedimento de consulta à Comunidade
Intermunicipal da área, tendo sido remetida Declaração de não constituição da Entidade
Gestora da Requalificação nas Autarquias (EGRA).
10.-Consagra o n.° 1 e 2 do artigo 40.° da Portaria n.° 83 A12009, de 22 dejan
sempre constituída uma reserva de recrutamento interna, sempre qu
12
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procedimento concursal comum, publicitado por um árgão ou serviço, a lista de ordenação
final, devidamente homologada, contenha um número de candidatos aprovados superior ao dos
postos de trabalho a ocupar, sendo a reserva de recrutamento interna válida pelo prazo
máximo de 18 meses contados da data da homologação da lista de ordenação final e havendo
necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho.
11.-O referido recrutamento efetua-se pela ordem decrescente da ordenação final dos
candidatos, de acordo com a alínea d) do n.° 1 do artigo 37.° da LTFP.
12.-Do Procedimento Concursal Comum para Ocupação de 3 postos de trabalho da
carreira/categoria de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), na modalidade jurídica
de emprego público por tempo indeterminado

-

REP. B

-

Aviso n°. 12944 2015, Diário da

República, 2~’. Série, n°.2 17, de 5 de novembro de 2015, resultou uma reserva de recrutamento
interna, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 40° da Portaria n.° 83-A12009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.° 1 45-A120 11, de 06 de abril, que se encontra
válida uma vez que a lista de ordenação final foi homologada em 04 08 2016.
PROPONHO QUE:
A Câmara Municipal delibere aprovar o recrutamento para a contratação de 3 assistentes
operacionais para a execução das atividades permanentes da Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos, com recurso à reserva de recrutamento interna constituída no
âmbito do Procedimento Concursal referido no ponto 12, e havendo necessidade de ocupação
de idêntico posto de trabalho, conforme estabelece o n.° 1 e 2 do artigo 40.° da Portaria n.° 83A12009, notificando para ocupar os postos de trabalho os candidatos aprovados que se
encontrem posicionados na lista de ordenação final, imediatamente a seguir ao último que foi

já notificado para esse efeito.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.-

%ttHo~
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10.5.-UTILIZAÇÃO

DE

RESERVA

DE

RECRUTAMENTO

PROCEDIMENTO CONCURSAL COM VISTA

À

INTERNA

DO

CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO

JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO DE 2
ASSISTENTE OPERACIONAL (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS):
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que:
1.- Se mantém a carência de recursos humanos em determinados setores de atividade de
natureza operacional do município, pondo em causa o estrito cumprimento das obrigações de
prestação de serviço público a que o mesmo está vinculado.
2.-A manifesta a necessidade de recrutar trabalhadores para a carreira/categoria de
assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado para a execução das atividades permanentes, na área de serviços gerais, da
Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos e por forma a garantir a resposta
eficácia e eficiência dos serviços.
3.-O Mapa de Pessoal para o ano de 2017, contempla a criação de novos postos de
trabalho a preencher com vinculo de emprego público por tempo

indeterminado,

nomeadamente, 3 postos de trabalho previstos e não ocupados na carreira/categoria de
assistente operacional, afeto à Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos.
4.-A gestão de trabalhadores nas autarquias locais encontra a sua previsão no artigo 48.°
da Lei n.° 42 2016, de 28 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2017, para
efeitos de recrutamento de trabalhadores aplica-se aos municípios em situação de equih’brio
orçamental.

5.- Da consulta à Ficha do Município de Mortágua, em anexo, encontram-se cumpridas as
regras de equilíbrio orçamental, bem como o cumprimento dos limites de endividamento e
demais obrigações de sustentabilidade das respetivas finanças locais, pelo que este
pode, em 2017, proceder ao recrutamento de trabalhadores, nos termos e de ac.~á
14
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regras previstas na legislação aplicável, incluindo a Lei n.° 73 2013, de 3 de setembro, alterada
pelas Leis n.os 82 -D 2014, de 31 de dezembro, 692015, de 16 de julho, e 132 2015, de 4 de
setembro.
6.-Para cumprimento da alínea b) do n.° 1 do artigo

31.0

da Lei Geral do Trabalho em

Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.° 35 2014, 20 de Junho, foi acautelada a
dotação suficiente no respetivo Orçamento Municipal do corrente ano, para a ocupação dos
postos de trabalho infra identificado, a preencher com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, na rubrica designada por RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS
POSTOS DE TRABALHO, 0201 01010404.
7.-Os deveres de informação previstos no artigo 8.° da Lei n.° 57 201 1,de 28 de
novembro, alterada pela Lei n.° 66-B 2012, de 31 de dezembro, têm vindo a ser pontual e
integralmente cumpridos por esta Câmara Municipal, através dos reportes de informação
obrigatórios, verificação efetuada por consulta da Ficha do Município.
8.-As soluções interpretativas uniformes da Direção-Geral da Administração Públicas,
homologadas pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de
2014, isentam as autarquias locais da consulta à Direção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas [INA], no ambito do procedimento prévio de
recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação.
9.-Quanto à impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por
trabalhadores com relação jurídica de emprego público previamente constituída, ou por
recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de
mobilidade, a Câmara Municipal já diligenciou o procedimento de consulta à Comunidade
Intermunicipal da área, tendo sido remetida Declaração de não constituição da Entidade
Gestora da Requalificação nas Autarquias (EGRA).
10- Consagra o n.° 1 e 2 do artigo 40.° da Portaria n.° 83-A/2009, de 22 de janeiro qu, é
sempre constituída uma reserva de recrutamento interna, sempre que em re ul ‘o de
procedimento concursal comum, publicitado por um órgão ou serviço, a lista
15
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final, devidamente homologada, contenha um número de candidatos aprovados superior ao dos
postos de trabalho a ocupar, sendo a reserva de recrutamento interna válida pelo prazo
máximo de 18 meses contados da data da homologação da lista de ordenação final e havendo
necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho.
11.-O referido recrutamento efetua-se pela ordem decrescente da ordenação final dos
candidatos, de acordo com a alínea d) do n.° 1 do artigo 37.° da LTFP.
12.-Do Procedimento Concursal Comum para Ocupação de 1 posto de trabalho da
carreiralcategoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais), na modalidade
jurídica de emprego público por tempo indeterminado
Diário da República

,

-

REFa. A

-

Aviso n°. 12944/2015,

2”. Série, n°.2 17, de 5 de novembro de 2015, resultou uma reserva de

recrutamento interna, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 40° da Portaria n.° 83-A12009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.° l45-A1201 1, de 06 de abril, que se
encontra válida uma vez que a lista de ordenação final foi homologada em 04/08/2016.
PROPONFIO QUE:
A Câmara Municipal delibere aprovar o recrutamento para a contratação de 2 assistentes
operacionais para a execução das atividades permanentes, na área de auxiliar de serviços
serviços, da Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos, com recurso à reserva
de recrutamento interna constituída no âmbito do Procedimento Concursal referido no ponto
12, e havendo necessidade de ocupação de idêntico posto de trabalho, conforme estabelece o
n.° 1 e 2 do artigo 40.° da Portaria n.° 83-A12009, notificando para ocupar os postos de
trabalho os candidatos aprovados que se encontrem posicionados na lista de ordenação final,
imediatamente a seguir ao último que foi já notificado para esse efeito.”-,
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.
10.6.-DENUNCIA DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS
EDIFICIOS ESCOLARES (1°. CEB

-

E PRÉ-PRIMÁRIA) CELEBRADÇ) COM- A

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE MACIEIRA E TARUAS
Pelo Senhor Presidente foi presente a comunicação datada de 20/02/2017
16
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Cultural e Recreativa de Macieira e Tarrastal, através da qual dá conhecimento que possui
novas instalações onde fbnciona agora e nas quais têm condições para dinamizar os seus
eventos e atividades.
Não havendo assim a necessidade de utilização dos Edificios Escolares

(10.

CEB e Pré-

Primária) de Pala, solicita a denúncia do Protocolo de cedência de utilização dos mesmos, bem
como que sejam alterados os contratos de fornecimento de água e energia elétrica.
----Agradece o espaço até agora cedido, que muito contribui para dinamização daquela
associação, tanto eventos sociais, culturais, recreativas e desportivas.
Analisado o Protocolo de Colaboração para utilização dos Edificios Escolares

(10.

CER e

Pré-Primária), sitas na Rua do Outeiro, n°.8, em Pala, com o artigo matricial 452, celebrado
em 6 07 2012, e aprovado na Reunião de Câmara de 01 06 2012, verifica-se que a sua
cláusula 5”. prevê que o Protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes, devendo a
denuncia ser comunicada à outra parte, por carta registada, com aviso de receção, e com a
antecedência mínima de sessenta (60) dias.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade denunciar o
Protocolo, prescindindo do aviso prévio e das formalidades estabelecidos na cláusula 5”. do
mesmo.
10.7.-DENÚNCIA DE PROTOCOLO CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO EDIFICIO
DA ESCOLA PRIMÁRIA CELEBRADO COM A ESCOLA PRIMÁRIA DE
ESPINHO:
O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:
Considerando que:
“No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 20 03 2013, foi
celebrado em 2 09 2013 um Protocolo de Cedência de Utilização à Junta de Freguesia da
Escola Primária de Espinho, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 757, e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Mortágua com o n°. 3187, e que tem ci
instalação dos serviços administrativos daquela Junta de Freguesia.

.
---
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A Junta de Freguesia mantém os seus serviços no seu edificio sede não utilizando as
instalações da Escola Primária de Espinho para qualquer fim de interesse público.
A Câmara Municipal de Mortágua está a proceder a uma candidatura ao PDR 2020Operação 10.2.1.6

—

Renovação de Aldeias, para apresentar ao GAL ADICES, com vista á

refúncionalização e preservação de património em aldeias da Freguesia de Espinho,
nomeadamente em Espinho e Vale de Mouro.
A Escola Primária de Espinho, do inicio do século XX, faz parte de um conjunto de
escolas primárias desativadas no Concelho (atualmente todo o ensino primário é feito no
Centro Escolar de Mortágua) e está muito ligada á vivência quotidiana dos habitantes.
Pretende-se beneficiar o edificio e envolvente, de modo a o reflincionalizar para
equipamento a integrar na rota turística da Freguesia de Espinho e ser um ponto de encontro
para habitantes e forasteiros.
Analisado o Protocolo verifica-se que a sua cláusula 5~. prevê que o mesmo pode ser
denunciado por qualquer das partes, mediante carta registada, com aviso de receção, e com a
antecedência mínima de 60 dias.
Assim, proponho que:
A Câmara delibere aprovar a denúncia do Protocolo e que a respetiva comunicação à
Junta de Freguesia seja feita mediante protocolo e solicitando-lhe que prescinda do aviso
prévio e das formalidades estabelecidos na cláusula

53•

do mesmo.”

Depois de apreciado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta.10.8.-CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE ENTRE E A FREGUESIA DE
ESPINHO E O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA SOBRE O LAGAR DE AZEITE DE
VALE DE MOURO:
O Senhor Presidente, para efeitos e nos termos do no 2 do artigo 35°. da Lei n°. 75/2013,
de 12 de setembro, informou que:
Considerando que o Município de Mortágua pretende proceder a uma ca
PDR 2020- Operação 10.2.1.6

Renovação de Aldeias, para apresentar ao
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com vista á reflincionalização e preservação de património em aldeias da Freguesia de Espinho,
a qual inclui o projeto de recuperação do Lagar de Azeite Vale de Mouro, peça fundamental
para complementar o Parque Temático de Vale de Mouro, a fim de ser integrado numa rota
turística que abranja toda a área do Concelho.
Considerando que a execução do projeto de recuperação do Lagar de Azeite de Vale de
Mouro

se reveste de elevada importância para a Freguesia de Espinho e Município de

Mortágua, permitindo a valorização do património cultural na ótica do interesse coletivo com
reconhecido interesse para as populações, economia e cultura das comunidades onde se
inserem.
Assim, como o imóvel é propriedade da Freguesia Espinho, e dada a urgência no
tratamento do assunto atendendo à data limite de apresentação da candidatura, solicitou, em
27 02 2017, através do oficio referencia DAGF, 421, ao Senhor Presidente da Junta para que
aquele Órgão Executivo no uso da competência a que alude a alinea c) do n°. 1 do artigo 16°.,
do Anexo 1 da Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro, autorize a constituição de um direito de
superficie, gratuito, sobre o Prédio urbano conhecido por Lagar de Azeite, sito no lugar de
Ribeiro, freguesia de Espinho, do Concelho de Mortágua, composto por um edificio de um
piso, com área de 110,00 m2, o qual confronta a Norte com proprietário; Sul com proprietário;
Nascente com Rio e Poente com Baldio, inscrito na matriz urbana da freguesia de Espinho sob
o artigo 486 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Mortágua sob o número 2043

-

Espinho, a favor do Município de Mortágua, diligência fundamental para que se possa projetar
a realização de obras e proceder à elaboração da candidatura referida de apoio ao
financiamento das mesmas.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o ato do Senhor Presidente.
Mais deliberou por unanimidade conferis poderes ao Presidente da Câmara para, em nome
e em representação do Município, outorgar e assinar a respetiva escritura de co stituição de
direito de superficie nos termos a acordar e demais atos legais que se revelem neces

o
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10.9.-AUTO DE NOTICIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO N°. 76/2017 LEVANTADO
PELA GNR POR CONTRAVENÇÃO AO DEC.LEI 10/2015, DE 16 DE JANEIRO:--Pelo Senhor Presidente foi presente o auto de notícia de contra ordenação número
76 2017 da Guarda Nacional Republicana de Santa Comba Dão, Posto de Mortágua,
levantado a Manuel Modesto Rim, residente na Praceta General Norton de Matos,, 8,

3k’.

andar, 2835 -047 Baixa da Banheira, com o NIF 220987912, por se ter verificado que no dia
14 de fevereiro de 2017 encontrava-se a exercer venda Ambulante de Perfi.imes e Smartwartch
sem estar devidamente licenciado, nem ter mera comunicação prévia da atividade à autoridade
competente.
Constituindo assim infração ao disposto na alínea i) do n°. 1 do artigo

1°.,

alínea

O

do

artigo 4°., n°.2 do artigo 7°. todos do Decreto-Lei n°. 10 2015 de 16 de janeiro, punido pela
alínea a) do n°.2 do artigo 143°. por força do n°.7 do artigo 4°. ambos do Decreto- Lei
102015, de 16 de janeiro, com a coima de trezentos euros (300,00€) amil euros (1.000,00€)
por ser pessoa singular.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, nos termos do n°. 1
do artigo 146°. do Decreto-Lei n°. 10 2015, de 16 de janeiro, alterado pela nomear como
instrutor do processo a Assistente Técnica Maria Joana Coragem Albano.
11.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
11.1.-PROCESSO N°. 5/2017/5 DE ALTERAÇÃO DE CAMINHO:
Foi presente o processo n°.5 2017 5 em nome de Mário João Marfins Fernandes, residente
na residente na Rua dos Carvalhos, n°.3

Póvoa do Sebo, Sobral, em que requere que lhe seja

concedida autorização para alterar o caminho que atravessa o seu terreno sito ao tapado,
limites da povoação dos Calvos, freguesia do Sobral e Concelho de Mortágua, caminho esse
que se encontra numa zona de terreno com muita inclinação, que é estreito e com dificuldade
de ser alargado. Pretendendo construir de novo será numa zona plana e que permite abrir um
caminho muito largo, apresentado três desenhos um com a situação existente, • tro co
caminho a eliminar e outro com o que pretende abrir.
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Sobre o processo foi exarado o Parecer Técnico do Chefe de DPAT, datado de
10/02/2017, que a seguir se transcreve:
“Na sequência da análise do processo e ainda das informações:
.Dos Serviços Administrativos Municipais

Q7. 8);

.Dos Serviços de Fiscalização Municipal

Ú~ 9).

.Propõem-se os seguintes procedimentos:
.

.

consulta à Junta de Freguesia do Sobral;
Consulta pública através da afixação de editais.

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade proceder à consulta
proposta.
11.2.-PROCESSO N°. 04/2017/8 DE PEDIDO DE CERTIDÃO EM COMPROVATIVA
DE ALTERAÇÃO DA ÁREA DO PRÉDIO RUSTICO INSCRITO NA MATRIZ DA
DA FREGUESIA DO SOBRAL COM O ARTIGO 15678 EM CONSEQUÊNCIA DE
CEDÊNCIA PARA BENEFICIAÇÃO DE VIA PÚBLICA:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 04 2017 11 em que é requerente:-Maria Isabel de Matos dos Santos, viúva, residente na Rua de Santa Luzia, n°.5, Freixo,
3450-116 Mortágua portadora do cartão de cidadão n°. 03094919, com o NIF 117042552.---Maria Leonor de Matos e marido Heleno Tomé, casados no regime de comunhão geral de
bens, ambos naturais da freguesia do Sobral, residentes em Muhlenbachstrabe 9, 53489 Sinzig,
Alemanha, portadores do BI, respetivamente n°. 3282966, valido até 04 09 2020 e n°.
30671156,

válido

até

15 09 2018, com os NIF respetivamente n°.

118168576 e

n°.1 18168568.
Vitor Mtónio de Oliveira Matos casado com Maria Amélia Simões Grade, no regime da
comunhão de adquiridos, residentes em li Rue Jean Pierre Michis, Esch Sur Alzette, 42343
Luxemburgo, portadores respetivamente

de cartão de cidadão n°. 029358:1, vali’ o até

16/12/2017 e BI n°. 4341003, vitalício, com os NIF respetivamente n°.
n°.l7574383.

•
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Maria Edite de Matos, viúva, residente em 30, Rue do Luxemburgo, Esch s Alzette,
4220 Luxemburgo, portadora do BI no. 3920960, válido ate 2 01 2020, com o NIF
194028453.
Albertino Marques de Matos, casado com Ana Paulo Inácio Dias Fernandes Matos, no
regime da comunhão de adquiridos, residentes em 14, Rue Sidney, Esch Sur Alzette, 42343
Luxemburgo, portadores respetivamente

de cartão de cidadão

no.

06328488, valido até

08 05 2021 e n°. 07870787, válido até 03 06 2018, com os NIF respetivamente n°.192996835
e n°.186009100.
Todos representados pelo seu procurador e também interessado/herdeiro Lino de Oliveira
Matos

-

Albertino Marques de Matos, casado com Jacinta Maria Ferreira Marfins Matos, no

regime da comunhão de adquiridos, residentes em Rua da Escola n°. 31, em Vila Nova,
freguesia do Sobral, Concelho de Mortágua, portador do cartão de cidadão n°. 06328488,
valido até 08 05 20219, com os NIF n°. 162717270.
Todos herdeiros na herança aberta por óbito de Maria de Assunção que também usava e
era conhecida como Maria de Assunção Marques, veem requerer relativamente ao prédio
rústico, sito à Gandarada, freguesia do Sobral, Concelho de Mortágua, com a área de 3.628,50
m2 a confrontar de norte com Feliciano Monteiro Lobo, de Sul com José Ferraz de Almeida e
,

outros, de Nascente com Estrada e de Poente com Álvaro Lopes, Herdeiros, inscrito na matriz
predial sob o artigo 15678, a emissão de certidão comprovativa de que o identificado prédio
foi atravessado pela Estrada Municipal, Rua da Carvalheira, que liga a Cruz de Vila Nova à
Gandarada, a qual ocupou a área de 617,85 m2.
Sobre o assunto foi exarado o Parecer Técnico do Chefe de DPAT, datado de 24/02/2017,
que a seguir se transcreve: “A análise do processo e ainda a informação dos Serviços de
Fiscalização Municipal permitem concluir que a área ocupada pela Rua da Carvalh eira, na
Cruz de Vila Nova não é a indicada pelo requerente (617,85 m2) mas sim 199,

“.

Depois de apreciado o processo, e respetivo parecer técnico do Chefe
Administração do Território, a Câmara deliberou por unanimidade emitir a ~c
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com a área constante da informação dos serviços técnicos.
11.3.-ACESSIBILIDADE DE EDIFÍCIO CENTRO PAROQUIAL DA FÁBRICA DA
IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MORTÁGUA:
Foi presente o Parecer Técnico do Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do
Território datado de 16 02 2017, relativo à exposição, datada de 16 11 2016, e apresentada
pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Mortágua, com sede no Adro da Igreja, n°. 4
em Mortágua, em que solicita que lhe seja permitida a selagem do elevador do edificio do
Centro Paroquial, sito na Alameda da Igreja e a sua desativação temporária, considerando que
este não é regularmente utilizado (há pelo menos 3 anos); os dois (2) pisos principais (Cave e
rés-do chão) tem acesso direto e adequado para deficientes, sendo as zonas mais utilizadas
pelos utentes; O terceiro piso, onde se localizam as salas de reuniões é que não possui acesso
direto sendo uma zona de menor utilização; apesar da inutilidade ou falta de uso do elevador
continua aquela Comissão a ter despesas de monta na sua certificação e manutenção regular.-O teor do Parecer Técnico acima referido é o seguinte: “Apesar do meu parecer técnico
datado de 16 01 2017, em anexo, ser em princípio favorável ao deferimento da pretensão da
Fábrica da Igreja, existiam dúvidas jurídicas a esclarecer, relativamente à questão em
epígrafe.
A consulta a CCDRC e o parecer da Sra. Doutora Maria José Castanheira Neves (ref
DSAJAL 199 17, de 07 02 2017) levam-nos a propor á Câmara Municipal o indeferimento da
pretensão com base em falta do seu enquadramento legaL
A Fábrica da Igreja terá que liquidar os valores em dívida relativos ao elevador em
questão e promover a sua inspeção regular e atualização da respetiva certificação.

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade indeferir a pretensão
com base em falta de enquadramento legal, devendo o requerente ser notificado nos termos e
para efeitos do artigo 120°. e seguintes do CPA para se pronunciar, se assim o
a presente decisão.
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11.4.-PROCESSOS

DE

CONSTITUIÇÃO

DE

COMPROPRIEDADE

OU

AMPLIAÇÃO DE NÚMERO DE COMPARTES DE PRÉDIOS RÚSTICOS:
Pelo Senhor Presidente foi presente o seguinte processo n°. 10 2017 10, requerimento
10.2017.95, em nome de Sofia Isabel Carreira de Matos, residente na Rua de Santa Ana, n°. 7,
Pala, 3450 -309 Mortágua, com o NIF 225592371, a requerer, a emissão do parecer nos
termos do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64 2003, de vinte e três de agosto, para
constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes, relativamente ao seu
prédio sito em Costa da Vinha, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Pala sob o
artigo n°. 1082 com a área 0,21100 ha para efeitos de registo de escritura pública de doação a
favor de Rafael Gomes Femandes metade;
-

A Câmara depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por emitir parecer favorável à pretensão de constituição de compropriedade ou
ampliação de compartes, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável.
11.5.-EDIFICAÇÕES EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
11.5.1.-MURO CONFINANTE COM A VIA PÚBLICA EM CORTEGAÇA EM MAU
ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento datado de 02 02 2017, registado com
o n°.06 de Maria Alexandre Lalanda Ribeiro, residente na Rua Principal, n°. 3, Cortegaça,
3450

034 Mortágua, com o NIF 13492984, a requerer no âmbito do processo 08.2011.08,

de 28 06 2011, que o procedimento de monitorização do muro em causa e de sua propriedade
seja dado como extinto, uma vez que até ao presente momento não sofreu alterações
significativas que possam perigar o edificado e a via pública.
Sobre o assunto foi elaborado pelo Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do
Território o seguinte Parecer Técnico: “A análise do processo e das informações que se
anexam, indicam o seguinte:
.

O procedimento teve o seu inicio em 28 de junho de 2011 (/1.1,2) atrav Çs ‘~a ‘ete

uma fissura vertical e consequente desaprumo do muro de suporte da reqt~jg
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Em 16.05.2013 mantinham-se as condições do muro, tendo sido por mim sugerido à
proprietária algumas pequenas intervenções «~. 3) na zona do jardim, onde se localizava o
muro;
.

A fiscalização Municipal realizou no local, diversas monitorizações da evolução da

situação detetada, desde janeiro de 2014 até janeiro de 2017 «1.4 afl.13) nada havendo, em
princípio, a registar em termos de alterações sign~cativas da segurança e estabilidade do
muro.
Nesta sequência. nada há a opor à extinção do procedimento.

“-

----A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade extinguir o
procedimento.
11.5.2.- Proc°. 08/2015/04:
Foi presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta uma informação
subscrita pelo Assessor jurídico de 3 02 2017, que aqui se dá como integralmente reproduzida
para todos os efeitos legais, referindo que por deliberação tomada na reunião de Câmara da
13 05 2015 foi convertida em decisão definitiva a ordem de demolição do prédio, em mau
estado de conservação, situado em Rua Principal EN 234, Moura, Freguesia de Trezoi
Mortágua, e que foram notificados os proprietários para procederem às obras de demolição do
referido prédio, no prazo de sessenta (60) dias e à limpeza dos resíduos de construção e
demolição.
Decorrido o prazo fixado, não ocorreu a demolição voluntária do prédio pelos
proprietários, nem posteriormente deve a Câmara se assim o entender determinar a posse
administrativa do imóvel, por forma a executar coercivamente a referida ordem conforme
dispõe o artigo

910

conjugado com o disposto nos artigos l07.° e 108° do Decreto-Lei n°

555 99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n° 136/2014, de 09 de
setembro, precedida de audiência prévia dos interessados.
Depois de analisar o processo, e atendendo a que os proprietários não execut’
de demolição què lhe foram determinadas nos termos do n° 3 do artigo

as o.

-

reto Lei n°
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555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n° 26/2010, de 30 de março,
constantes no auto de vistoria de 25/02/2015, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade
tomar posse administrativa do imóvel para a execução imediata das obras coercivas em causa,
conforme dispõe o artigo

910

conjugado com o disposto nos artigos 107.° e 108° do Decreto-

Lei n° 555 99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto Lei n° 136 2014, de 09 de
setembro.
A posse administrativa do terreno mantém-se pelo período necessário à execução coerciva
—

60 dias [as obras devem ser executadas no mesmo prazo que havia sido concedido para o

efeito ao seu destinatário]

-,

caducando no termo do prazo fixado para a mesma

-

n°.7 do

artigo 107° do RJUE.
Deverá a Divisão de Obras indicar se os trabalhos a realizar deverão ser executados por
administração direta ou se por recurso a empreitada e indicar data para iniciar a sua execução,
de modo a se programar a data da posse administrativa do imóvel, bem como, caso as obras a
realizar sejam por administração direta, deverá ser elaborado processo onde constem de forma
pormenorizada as despesas efetuadas pelo município, para que posteriormente possam ser
exigidas ao infrator, nos termos do artigo 108° da legislação já referida.
A Câmara Municipal deliberou ainda que as quantias relativas às despesas a realizar pelas
obras em causa, incluindo quaisquer indeniinizações ou sanções pecuniárias que esta Câmara
Municipal tenha de suportar para o efeito, são de conta do infrator;
Caso as quantias acima referidas não sejam pagas voluntariamente no prazo de vinte (20)
dias a contar da notificação para o efeito, serão as mesmas cobradas judicialmente em processo
de execução fiscal, servindo de título executivo certidão, passada pelos serviços competentes,
comprovativa das despesas efetuadas, podendo ainda esta Câmara Municipal aceitar, para
extinção da dívida, dação em cumprimento ou em função do cumprimento nos termos da lei.

--

Mais deliberou a Câmara por unanimidade proceder à audiência prévia dos interes dqs.11.5.2. Proc°. 08/2015/06:
Foi presente o processo mencionado em epígrafe referente ao

e ado de
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degradação, em que se encontra uma edificação sita no Largo da Feira em Vale de Açores,
propriedade de Maria de Lurdes Mirando Servo, residente na Rua das Escolas, n°.2 Portomar,
3070

363 Mira, do qual consta um Parecer Técnico subscrito pelo Chefe de Divisão de

Planeamento e Administração do Território datada de 12-1-2017 e que seguir se transcreve:-“A análise do processo e ainda da informação mais recente dos serviços de fiscalização
municipal indicam o seguinte:
O procedimento teve o seu início em 10 09 2015 com a participação informação da
Fiscalização

ifi. 2,)

sobre a degradação e ruína progressiva do ed(/ício, falta de solidez e de

estabilidade, risco de propagação de incêndio, insalubridade, deposição e acumulação de
RCD (resíduos de construção e demolição) e prejuízo de arranjo estético do núcleo urbano;.

Foi vistoriado em 21.10.2015 (/7.9).

.Foi presente em reuniões de Câmara de 0710.2015, 04.11.2015,

16/12.2015

(/7,6,10,13).
.A proprietária foi not(flcada pela Câmara Municipal em 6.11.2015 para proceder à
demolição total dos RCD ou, em alternativa, proceder a obras de consolidação, reconstrução
e estabilização do edifício, no prazo de 30 dias (/1.11);
Esta pronunciou-se em 24-11-2015 solicitando que a Câmara Municipal lhe concedesse
uma prorrogação de prazo até final de 2016 o que lhe foi perm itido.
.Em 11.01.2017 os Serviços de Fiscalização Municipal (/7.15) informam que não foi dado
cumprimento ao deliberado pela Câmara Municipal nas diversas reuniões atrás indicadas.--Em conclusão:
.

Continua a verWcar-se uma violação dos “deveres de conservação e proibição de

deterioração “previstos nos artigos 89’~ E 89’ -A do RJUE (DL 555 99 alterado pelo DL n
136/2014 de 9 de setembro) sujeitos a instauração de processo de contraordenação
contemplado na alínea t) do n” 1 do artigo 98’ e respetiva coima de 500
.

a 100.0I0é~

Há desrespeito pelo ato administrativo do Município que determina

tutela da legalidade urbanística previstas no RJUE (DL 555 99 ai
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i’’

de

‘e o DL n

tklttt.c—
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136/20 14 de 9 de setembro) constitutivo de crime de desobediência, constantes do artigo

Propõe-se superior compatível com o disposto nos artigos 91

~

10 7’~ e 1 08~ do RJUE

(DL 555/99 alterado pelo DL n’~ 136 2014 de 9 de setembro) isto é, posse administrativa do
edWcio, imediata e consequente execução coerciva da sua demolição e limpeza d RCD, e por
último, apresentação das despesas realizadas ao infrator”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade remeter ao assessor
jurídico para análise e proposta de decisão.
PERÍODO DE INTERVENCÃO ABERTO AO PÚBLICO:
Não se registou a presença de qualquer Munícipe.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezoito horas minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
Secretário do Órgão
e pelo Senhor Presidente.

