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CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA
ATA N°. 15/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM DEZOITO DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO:—

———

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, 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 PPDIPSD e com a presença dos
Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD/PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira e Dr. Eusébio Lourenço Ferreira.
Eleitos pelo PS: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Senhor Nelson António Rodrigues
Filipe.
A reunião foi secretariada pela Coordenadora Técnica do Núcleo de Administração Geral,
Rosa Maria Ferreira Breda.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1.-PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:—----—
——-VOTO DE PESAR:

—

—-—

—-—

—---—

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar um voto de pesar pela morte do
Dr. José Augusto, ex-delegado de Saúde do Concelho de Mortágua, e apresentar as mais
sentidas condolências a toda a sua família

.

O Senhor Presidente informou que:
No passado dia 7, realizaram as Marchas Populares que animaram uma noite que se
apresentou quente, típica de verão. Organizadas pela Câmara Municipal, tiveram como palco
central a Praça do Município, onde uma imensa multidão aguardava ansiosa a apresentação
dos quatro grupos participantes.
Este ano, para além das três Associações participantes, Vale de Paredes,
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Moinhos, a presença de uma marcha infantil composta por crianças da Escola Básica de
Mortágua, constituiu uma agradável surpresa.
Realizou-se no passado dia 12 o tradicional Passeio dos Idosos do concelho de Mortágua,
promovido pela Câmara Municipal, que contou com cerca de 740 participantes. Este ano o
Passeio teve como destino a zona do Parque Nacional da Peneda-Gerês, caracterizada pela
beleza natural, a biodiversidade e a riqueza do património arqueológico, geomorfológico e
cultural.
11.-PERÍODO DA ORDEM DO DIA:—-----

—-

-—

1.-APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04/07/2018:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 04 07 2018, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada
a sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE:

—

—

——--------—

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

—

—-----------

----Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 133, referente ao dia 17 07 2018

que depois de rubricado se dá aqui por

integralmente reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Camara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:----------

—

—---------

------

4.1.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:---—
4.1.1.-Transporte Coletivo de Crianças Obrigatoriedade de Sistemas de Retenção:----—
-

—---Foi presente a Circular referência 52/20 1 8IFD, de 18 06 2018, da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, remetendo, na sequência de dúvidas surgidas,
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prestados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária sobre a obrigatoriedade de
utilização de sistema de retenção em transporte coletivo de crianças.
A Câmara tomou conhecimento.
4.1.2.-NORMAS

TÉCNICAS

SOBRE

UTILIZAÇÃO,

LIMITES

DE

DISPONIBILIZAÇÃO, POSSE, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM ARTIGOS DE
PIROTECNIA:--------------

—

—--

—

—

—--

Foi presente a circular referência 54/2018-LR, de 2 1/06/2018, da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, através da qual dá conhecimento que foram publicadas novas normas
técnicas relativas à utilização de artigos de pirotecnia, bem como aos limites máximos de
disponibilização, posse, transporte e armazenagem de artigos de pirotecnia, ao abrigo do
artigo 39°. do Decreto-Lei n°. 135/2015, de 28 de julho.
As referidas normas técnicas (n°.s 3/2018 e 4/2018) encontram-se disponíveis para
consulta e “dowload” na página eletrónica da ANMP.
A Câmara tomou conhecimento.
4.1.3.-IFRRU 2020

—

Aditamento ao Protocolo de Colaboração:

—--—

——

Foi presente a circular referência 55/2018 —JF_FFDC, datada de 06/07/2018,

da

Associação Nacional de Municípios Portugueses a dar conhecimento e a remeter o recente
aditamento ao protocolo assinado entre a ANMP e a Estrutura de Gestão do Instrumento
Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas- IFFRU 2020.
As alterações agora introduzidas visam, no essencial, adequar esse instrumento a decisões
entretanto tomadas pelo Comité de Investimento do IFRRU, assim como introduzir algumas
melhorias tendo em conta a experiência adquirida.
Assim:
.

Refletem-se no protocolo as novas elegibilidades:

Financiamento da reabilitação destinada a habitação em toda a ARU (e apenas em
PARU), usando para o efeito as dotações do BEl ou CEB;
Financiamento das operações de reabilitação de todo o edificio em PAICD, us

o para
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efeito as dotações do REI ou CEB;
a) Financiamento da reabilitação de espaço público em PAICD, usando para o efeito as
dotações do REI ou CER.
.

No anexo 4 (páginas 4 5) clarifica-se o conceito de reabilitação integral e especificam-se

as tipologias de operações urbanísticas elegíveis no âmbito do IFRRU 2020 (considerando as
tipologias de obras consagradas no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

RJUE).---

A Câmara tomou conhecimento.
4.1.4.-Apoio do Portugal 2020 ao investimento municipal:—---------------Foi presente a carta conjunta dos Secretários de Estado, do Desenvolvimento e Coesão e
das Autarquias Locais e do Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses
sobre a Linha de Crédito REI PT 2020 Autarquias, que tem como objetivo financiar a
contrapartida nacional de projetos de investimento autárquico aprovados no âmbito dos
programas do Portugal 2020.
A Câmara tomou conhecimento.
4.1.5.-Assembleia Municipal de Santa Comba Dão:

—

—

—

Foi presente o e:mail datado de 5 07 2018, da Assembleia Municipal de Santa Comba
Dão a remeter o voto de protesto aprovado na sua sessão ordinária de 23 06 2018, sobre os
Incêndios de 2017.
A Câmara tomou conhecimento.
5.- EDUCACÃO E JUVENTUDE:
5.1.-JUVENTUDE:

—---

5.1.1.-Apoio Natalidade e Famílias:

—

—

—

—

—--—

-------------—

—----

5.1.1.1.-Ratificação do processo n°. 17, 18 e 20 de 2018:----—

—

—

—

—

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura n°. 17, 18 e 20 de 2018 para atribuição do Incentivo à Natalidade e
Apoio às Família no Concelho de Mortágua que entraram nos serviços e que deferiu nos
termos do n°. 1 do artigo 6°. do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio s
.
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Concelho de Mortágua.
A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
5.1.1.2.-Apreciação do Processo n°. 11/2018:------------------

—-----—

-----No seguimento da notificação efetuada a Rosa Margarida Pereira André através do oficio
referência número 1538, de 18 06 2018, da decisão aprovado na Reunião de Câmara de
06/06/2018, relativamente ao projeto de indeferimento do processo n°. 11 2018 de Incentivo à
Natalidade e Apoio à Família, por não cumprir o n°. 1, do artigo 5°.
de Atribuição do Incentivo

,

Apresentação do Pedido

do Regulamento, ou seja o requerimento entrou nos serviços do

municipais fora do prazo para apresentação do pedido, o Senhor Presidente informou que
durante o período de audiência prévia a requerente pronunciou-se por escrito através de carta
datada de 25 06 2018 e recebida a 2 07 2018, alegando em síntese que aquando do
nascimento da sua primeira filha, embora o incentivo funcionasse de maneira diferente, este
foi-lhe atribuído após um ano do nascimento, o que a levou à convicção de que teria o mesmo
prazo de um ano para apresentar o requerimento, razão pela qual não apresentou o pedido em
tempo útil.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade converter em
definitivo a decisão de indeferimento do processo 11 2018 nos termos e com os fundamentos
aprovados na Reunião de Câmara de 06 06 2018.
5.1.1.3.-Apreciação do Processo n°. 19/2018:-----------

—------—-----------

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo 19 2018, para atribuição do Incentivo à
Natalidade e Apoio à Família no Concelho de Mortágua, requerido por Yuliia Kupchanku, na
qualidade de mãe de Tetiana Kupchanku, nascida a 28 01 2018.
Após análise do processo verifica-se que a Técnica dos Serviços Sociais emitiu a seguinte
informação:
“A apresentação do pedido não está instruído com a declaração da Junta de Freguesia que
comprove o recenseamento dos requerentes, (alínea

O

do n°. 1 do art°. 4°.) e

e
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Família.
Ressalvo que os requerentes são cidadãos ucranianos com titulo válido de residência em
Portugal.
O aludido Regulamento não ressalva estas situações.
Pelo que se propõe a V. Exa. que tratando-se de um caso omisso se aplique o art°. 110.
(Dúvidas e Omissões) do dito Regulamento.
Tratando-se de cidadãos europeus com título de residência devem gozar dos mesmos
direitos e deveres que os cidadãos nacionais. Coloca-se o assunto à consideração superior.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade notificar o
requerente que é intenção do Executivo indeferir o processo por não cumprir as alíneas a) e
do n°. 1 do artigo 4°. do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família no
Concelho de Mortágua, devendo se assim o entender pronunciar-se, por escrito, no prazo de
dez (10) dias úteis, conforme dispõe o artigo 12 1°. e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo.
6.-CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:

—---

----

—---

6.1.-SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS:
6.1.1.-Marchas Populares

—

Alteração de Entidades Participantes:

O Senhor Presidente informou que na reunião de Câmara de 20 de junho de 2018, foi
aprovado a atribuição de compensação de despesas efetuadas às Entidades Associações
participantes na ação municipal das Marchas Populares de 2018, que se realizou a 7 de julho
corrente, no montante de oitocentos euros (800,00 €), a cada, verificando-se que a Associação
Cultural Recreativa e Desportiva Felgueirense veio posteriormente comunicar a sua não
participação.
Assim, o Senhor Presidente propôs a revogação, nos termos do artigo 165°. do Decreto

—

Lei n°. 42015, de 7 de janeiro, que aprovou o Código do Procedimento Administrativo, da
parte de deliberação tomada na Reunião de Câmara de 20 06 2018, em que atrib ~

• “e

à Associação Cultural Recreativa e Desportiva Felgueirense para apoio às
despes~spesa ne -ntes à
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participação nas Marchas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.
6.2.-ASSOCIATIVISMO
Recreativas:

Investimentos/Atividades

—

——-------—

6.2.1.-Teatro CIub de Mortágua

—

—

Culturais

Desportivas

—

e
—

IMI do Centro Cultural de Mortágua:------------

—-

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 2 07 2018, do Teatro Club de
Mortágua solicitando a atribuição de um subsídio no valor de seiscentos e cinquenta e seis
euros e noventa e nove euros (656,99 E), referente ao pagamento da segunda prestação do
valor do IMI de 2018, conforme documento que anexa, do seu edificio denominado Centro de
Animação Cultural, na Rua Padre Moderno, considerando que utilização e gestão do mesmo
foi objeto de contrato de comodato com o Município pelo período de vinte e cinco anos
a que acresce que aquela Associação não possuí quaisquer receitas.
Considerando a natureza do pedido o subsídio não está obrigado às formalidades do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa
que se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto
2018 5040 “Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” e no orçamento municipal na
rubrica 040701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
no valor de seiscentos e cinquenta e seis euros e noventa e nove euros (656,99 E), referente ao
pagamento da segunda prestação do valor do IMI de 2018.
6.2.2.-PESCAMOR
2018:—--—

—

Clube de Pesca Desportiva de Mortágua
—

—

—

—

Apoio Atividades de

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 2 07 2018 da PESCAMOR
de Pesca Desportiva de Mortágua, através da qual dá conhecimento das ativi

Clube

des previstas

para a presente época, destacando a:
Participação nos campeonatos regionais (ARBPD): Juvenis 2 element ; J
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elemento); Esperança (2 elementos); P. Divisão (1 elemento).
Participação nos campeonatos nacionais (FPPD) e nas provas de promoçao: Juvenis 2
elementos; Juniores (1 elemento); Esperança (2 elementos); Feeder (2 elementos); 22. Divisão
(1 elemento).
Participação em campeonatos particulares (Associações Desportivas Concelhias).
Participação na prova juvenil do Clube Recreativo do Calhabé.
Realização do Encontro Nacional Juvenil de Mortágua, em 12 de agosto.
Participação na ExpoMortágua.
Participação na Festa das Associações, bem como em outras atividades organizadas pelo
Município.
Assim, e como não consegue ter, autonomamente, fonte de rendimento que lhes permita
saldar o volume de despesas inerentes à sua atividade de pesca desportiva, solicita que mais
uma vez o Município atribuía subsídio que contribua no seu propósito de divulgar o bom
nome de Mortágua, de proporcionar aos pescadores mortaguenses a obtenção de mais e
melhores resultados desportivos e de contribuir para a formação integral dos jovens.
Solicita também o apoio ao evento “X Encontro Juvenil de Pesca Desportiva” para a
aquisição de prémios e demais despesas

,

(à semelhança de anos anteriores a inscrição dos

jovens é gratuita, proporcionando a Pescamor um almoço convívio aos atletas), bem como o
apoio dos serviços municipais na realização do cartaz publicitário do evento, bem como a sua
divulgação.
O Senhor Presidente informou que no seguimento do pedido datado de 26 06 2018
remetido pela Pescamor

Clube de Pesca Desportiva de Mortágua para apoio ao

desenvolvimento da atividade regular no ano de 2018, em Reunião de Câmara de 04 07 2018
foi aprovado atribuir o subsídio de três mil e quinhentos euros (3.500,00 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimid de info
Associação Pescamor que foi atribuído na Reunião de Câmara de 04 07 201

ar a

subsíd~ de

três mil e quinhentos euros (3.500,00 €) para apoio ao desenvolvimento regul2’d~ sua ativida
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de de pesca desportiva no ano de 2018.
6.2.3.-Rancho Folclórico “Os Unidos”de Mortágua

XXXIII Festival de Folclore:-------

Pelo Senhor Presidente foi presente um oficio referência 11 2018, de 20 06 2018, do
Rancho Folclórico “Os Unidos” de Mortágua informando que vão realizar no próximo dia 22
de julho o seu X)CXIII Festival de Folclore que irá contar com a presença de grupos oriundos
de diversos pontos do País, e solicitando ao apoio financeiro da autarquia para fazer face às
despesas inerentes àquela organização.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
no montante de quinhentos euros (500,00 €).
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa,
que se encontra inscrita na Opções do Plano do corrente ano o apoio a atividades das
Associações no objetivo 02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES, Programa 003,
Projeto 2018 5040 e no orçamento na rubrica 04 07 01.
6.2.4.-Sporting Clube de Vale de Açores

—

Apoio XIII Festa do Vinho:—

Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido recebido em 06 07 2018, do Sporting Clube
de Vale de Açores dando conhecimento que está a organizar a sua já tradicional Festa do
Vinho, no próximo dia 22 de julho corrente, e que irá contar com participação 230 pequenos
produtores do Concelho e solicitando o apoio financeiro da Câmara Municipal para a
aquisição de prémios aos concorrentes.
Considerando 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 fhnções sociais, com impactos diretos para a
economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, a prática desportiva, entre out

‘

Esta associação tem um papel insubstituív:l na dinâmica e desenvm~Ø 1

-
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O Senhor Presidente propôs a atribuição de um subsídio no montante de mil euros
(1.000,00

€).

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

Instituições sem fins

lucrativos, e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura
Desporto e Tempos Livres, no projeto.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.2.5.-MORPATUDOS
atividade:

—

Associação de Resgate Cuidado e Acolhimento

—

—----O

—

Apoio

_~__

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta da MORPATUDOS

Associação de Resgate

Cuidado e Acolhimento, pessoa coletiva número 514713160, associação sem fins lucrativos,
cuja sede e atividade se desenvolve no concelho de Mortágua e que foi constituída a
7/03/2018, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos animais e que para tal se
propõe, e tem vindo a desenvolver, ações de defesa e proteção dos animais abandonados,
lutando pelo seu bem-estar e melhoria das suas condições de vida, colaborando com os órgãos
competentes no sentido do cumprimento da legislação e na resolução das situações de animais
desamparados, proporcionado alimentação medicamento e o amparo necessari
A sua missão

é

assim resgatar, cuidar, acolher animais abandonados e errantes, em

situação de riscou ou sofrimento, no concelho de mortágua; promover o respeito e o bem-estar
dos animais, incentivando a adoção responsável e estimulando a esterilização como forma de
controlo da superpopulação.
A MORPATUDOS

é

a primeira associação desta natureza no concelho de Mortágua e

pretende desenvolver a sua atividade em conjunto com as entidades e autoridades públicas
locais e com a sociedade civil.
Contudo, desde a data da sua constituição, a MORPATUDOS tem vindi ad-: -nv. ‘er a
sua atividade com êxito, mas sob numerosas contingências, alojando os anim~4 abandonados
lo
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que recolhe na rua, em espaços de particulares que apenas temporariamente os cedem para o
efeito e cuidando do seu bem estar e saúde com uma gestão apertada dos seus parcos recurso,
apenas provenientes da quotas pagas pelos seus associados- (apesar de também poder contar
com a colaboração dos seus associados e grupos de cidadãos, que sensíveis à causa se
organizaram já em diversas ações, de recolha e entrega de alimentos).
Atendendo a que a atividade efetiva e diária que a Associação tem vindo a desenvolver no
concelho de Mortágua não pode deixar de ser considerada de relevante interesse público local,
justificativa e legitimadora de um trabalho concertado, de efetiva parceria, entre a Associação
e o Município, em prol do bem estar dos animais e salvaguarda da saúde pública e segurança
de pessoas e bens, solicita o apoio ao desenvolvimento da sua atividade regular mediante a
celebração de correspondente Protocolo.
Esse Protocolo na ausência de Centro de Recolha Oficial no nosso Concelho, irá permitir
ao Município (e á semelhança de outros concelho do País que ainda não dispõem de tal
estrutura), dar resposta às suas atribuições, legalmente definidas, em matéria de proteção dos
animais abandonados (agora até reforçadas na sequência da proibição do seu abate e a
criminalização dos maus tratos aos mesmos), as quais, através do seu trabalho atividade diária
e com o apoio da Veterinária Municipal, ficarão assim devidamente asseguradas; e solicitando
em contrapartida ao Município:
a) Apoio financeiro à atividade regular da Associação, de forma a que esta, em acréscimo
aos que consegue angariar por si, através das quotas dos seus associados e donativos destes e
da sociedade civil, possa dispor dos meios financeiros necessários e exclusivamente
destinados à salvaguarda do bem-estar e saúde dos animais recolhidos;
b) Apoio com a cedência, por empréstimo, de um espaço fisico do Município, onde a
Associação possa alojar os animais recolhidos com a mínima dignidade de que são
merecedores e deles cuidar diariamente através das suas equipas de voluntários

até ao seu

encaminhamento pra adoção responsável.
A Câmara depois de apreciado o assunto, e considerando que a área d~. pedi’ o da
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Associação é de manifesto interesse público e se enquadra na alínea e), do n°. 1, do artigo 3°.
do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, deliberou por
unanimidade atribuir o subsídio de tres mil euros (3.000,00 €), transferir

mediante

a

celebração de Protocolo conforme dispõe o artigo 4°. do Regulamento Municipal para
Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, para apoio ao funcionamento da atividade até ao
final do ano, mediante a celebração de Protocolo, e ceder as instalações do Município
existentes junto à ETAR de Mortágua para acolhimento dos animais, comprometendo-se a
proceder à sua adaptação ao fim a que se destina, nos termos de Protocolo a celebrar entre as
partes.
7.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:—
7.1.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Iniciativas de Outras Instituições:—
7.1.1.

-

-

----—--—

Turismo, Desporto e Natureza -Apoio a
—

_____

18°. Grande Prémio de Ciclismo de Mortágua do Velo Clube do Centro:---—

—---Pelo Senhor foi presente a carta, datada de 3 07 2018, da Associação Velo Clube do
Centro Mortágua, informando que no âmbito do Programa da Festa da Juventude/Feira das
Associações vai organizar, no dia 18 de agosto, o 18°. Grande Prémio de Ciclismo de
Mortágua! 2~. Prova da Taça de Portugal Elites/Sub23, que integra todas as categorias, com a
presença de todas as equipas nacionais Profissionais e Amadoras incluindo algumas
espaxiholas, num total cento e quarenta (140) participantes.
Assim e considerando os custos inerentes a esta realização, no valor de dezanove mil
cento e cinquenta euros (19.150,00 €) solicitam o apoio financeiro do município por forma a
minimizar os mesmos.
O pedido foi apresentado nos termos do Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras, encontrando-se devidamente instruído e cumprindo os
requisitos nele exigidos.
Considerando que esta associação, têm pautado a sua atuação por uma orie t’ao c vi
visando a prossecução de fins de natureza desportiva e recreativa ou ou ~ socialmente
12
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relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Esta associação desempenha relevantes funções sócio- desportivas com impactos diretos
para a economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, a prática desportiva, entre outros.
Esta associação tem um papel de extrema importância na dinâmica e desenvolvimentos
local, considerando a importância que representam os eventos desta natureza na promoção do
Concelho e dos seus recursos endógenos.
Assim, o Senhor Presidente propôs que fosse atribuído o subsídio no valor de dez mil
euros (10.000,00€) para apoio à realização da prova.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção do
compromisso, que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701, e está inscrito
nas opções do Plano do corrente ano no objetivo 08, Desenvolvimento Económico, no projeto
2018 5078, ação 3

Apoio a Iniciativas de Outras Instituições.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade de atribuir o
subsídio de dez mil euros (10.000,00 €), a transferir mediante a celebração de Protocolo
conforme dispõe o artigo 4°. do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras.
7.2.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:--------

—

---—--

7.2.1.-Hasta Pública para Venda de Lotes da P. Fase Ampliação do Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira:--

—---------

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o Regulamento da Hasta Pública para Venda dos
Lotes n°s. 2 e 3 do Loteamento da 1~. Fase do Plano de Pormenor da Ampliação do Parque
Industrial Manuel Ferreira, de propriedade do Município, sito na União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, e que se encontra inscrito na ma z da
União de Freguesias de Mortágua sob o artigo P 3087, cujos lotes respetivas

e~s e pre ‘~s

base de licitação estão identificados no artigo 2°. e artigo 4°. do Re~ul~~~- se dá aqui

414,~O~
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por integralmente reproduzido e que fica apenso à ata da presente minuta.
O Senhor Presidente mais propôs, para efeitos do cumprimento do n°. 3 do artigo 100. do
Regulamento da Hasta Pública para venda de lotes do Loteamento da P. Fase do Plano de
Pormenor da Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, que a Comissão da
Hasta Pública seja constituída por:
Presidente

Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, Vereador;

Vogais: Dr. Eusébio Lourenço Ferreira, Vereador e Eng°. Albano Tomás da Fonseca
Duarte, Chefe de Divisão;
Suplentes: Eng°. Luís Filipe Martins Rodrigues, Técnico Superior; Jorge Alexandre
Santos, Assistente Técnico.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar à abertura
do procedimento da Hasta Pública, o Regulamento e a constituição da respetiva Comissão.--8.-ADMINISTRACÃO:---

—---

—----------

8.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O
ANODE2O18:

—

—--------

—

------

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-ÀJ99, de vinte e dois de fevereiro, conjugado com a alínea d) do número 1 do
artigo 33°. da Lei n°. 75 2013, de 12 setembro, a proposta de modificação por alteração ao
orçamento que apresentava os seguintes valores:
Reforço despesas de capital
Anulação despesas de capital
Reforço despesas correntes
Anulação despesas correntes

mil e quinhentos euros (1.500,00

€).

zero euros (0,00€).
trinta e dois mil euros (32.000,00

€).

trinta e três mil e quinhentos euros (33.500,00

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal, a Câmara

€).

F ero

unanimidade aprová-la ficando a mesma arquivada em pasta própria nos s
contabilidade.
14
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8.2. -MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO

ÀS OPÇÕES DO PLANO DE 2018:

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 12 de setembro, a proposta de alteração às Opções
do Plano do corrente ano que apresentava os seguintes valores:
Modificação de Financiamento definido

onze mil e quinhentos euros (11.500,00 €).

Modificação de Financiamento não definido

zero euros (0,00 €).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por
unanimidade aprová-la ficando a mesma arquivada em pasta própria nos serviços de
contabilidade.
8.3.-ACORDÃO DO TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO NORTE QUE DEU
PROVIMENTO

AO

RECURSO

INTERPOSTO

PELA

EMPRESA

LENA

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA, NO ÂMBITO DO PROCESSO N°. 571/13.
BEVIS DAQUELE TRIBUNAL:—----

------

—-—-—---------------—

-——Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do assessor jurídico do Município,
datado de 16 07 2018, sobre o assunto em epígrafe, e que a seguir se transcreve:
“Assunto: Acordão do Tribunal Central Administrativo Norte que deu provimento ao
recurso interposto pela empresa Lena Engenharia e Construções, S.A., no âmbito do processo
n°. 571 13.1BEVIS daquele Tribunal.
Informação: Município de Mortágua moveu uma ação administrativa comum contra Lena
Engenharia e Construções, S.A. pedindo o pagamento da quantia de €64.326,17 a título de
revisão de preços, no âmbito do concurso público para a execução da empreitada de
“construção do Centro Educativo de Mortágua e Creche

“.

A fórmula da revisão de preços que constava do programa do concurso, c
dos índices que a compunham que impossibilitava a sua aplicação.

t
tinha u

erro

w
w
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Tal erro só foi detetado após celebração do contrato de empreitada com a empresa Lena
Engenharia e Construções, S.A., tendo sido retificada em reunião de câmara e comunicada à
empresa através de oficio enviado por correio não registado. Foi aplicada a fórmula retificada
da forma referida, de que resultou ter o Município a receber da empresa a esse titulo a quantia
de €64.326,17.
Tendo sido notificada a empresa para pagar aquele montante, não procedeu ao pagamento,
alegando que nunca havia recebido a carta em correio simples contendo a alteração da fórmula
de revisão de preços e que esta alteração não poderia ser efetuada unilateralmente pela
Câmara Municipal sem autorização da empresa, uma vez que já havia sido celebrado o
contrato de empreitada e que essa alteração constituía uma modificação unilateral dos termos
contratuais.
Foi movida Ação Administrativa Comum, pedindo o pagamento daquele montante, tendo
o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu proferido sentença que julgou a ação procedente,
pois considerou, tal como o alegado pelo Município na petição inicial, que a alteração do
referido elemento da fórmula, constituía a retificação de um erro material, que nos termos do
Código do Procedimento Administrativo poderia ser retificado a qualquer momento.
A empresa Lena Engenharia e Construções, S.A., interpôs recurso dessa sentença, para o
Tribunal Central Administrativo Norte, que decidiu revogar a sentença proferida em primeira
instância e absolveu a empresa do pedido formulado pelo Município, afirmando que o erro da
fórmula não possuía a natureza de um mero erro material, pois não era ostensivo, pelo que a
alteração retificação da formula constituía um ato que só poderia ser realizado com a
autorização da empresa, uma vez que já havia sido celebrado o contrato de empreitada quando
a Câmara deliberou a modificação do índice.
Face ao exposto, poderá ser interposto recurso de revista, do Acordão do Tribunal Central
Administrativo do Norte, que revogou a sentença da primeira instancia e absolveu a empresa
do pagamento ao Município de Mortágua da quantia de € 64.326,17, a ti
preços.
16
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Dispõe o artigo 1500. n°. 1 Código do Processo nos Tribunais Administrativos o seguinte:
“das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode
haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em
causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de
importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para
melhor aplicação do direito.

“.

Assim, a tramitação do recurso de revista para o Supremo Tribunal Administrativo,
haverá uma fase preliminar na qual serão apreciados os fundamentos da questão, só passando
à segunda fase de apreciação se o objeto do recurso revestir as características referidas.
Se o Supremo Tribunal Administrativo assim o entender, a apreciação do recurso
excecional de revista terminará nessa fase inicial, mantendo-se a decisão proferida pelo
Tribunal Central Administrativo Norte que julgou a ação improcedente.
Ora, não me parece que o objeto do recurso em apreciação, ou seja, que a apreciação da
fórmula de revisão de preços após a celebração do contrato de empreitada, por ato unilateral
da Câmara Municipal e a sua comunicação em correio simples, que a empresa alega nunca ter
recebido, constitua uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de
importância fundamental ou que a admissão do recurso seja claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito.
Parece-me resultar da análise de todos os elementos em apreciação, que o recurso de
revista não ultrapassará a referida fase preliminar, por não apresentar as características
exigíveis.
Porém, poderá ser outro entendimento de quem irá apreciar o recurso, tratando-se sempre
de uma questão subjetiva.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade apresentar recurso
ao Supremo Tribunal Administrativo.
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8.4.-RATIFICAÇÃO

DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

ESTRATÉGIA

INTEGRADA PARA A PROMOÇÃO ALIMENTAR SAUDÁVEL E DA PROMOÇÃO
DA ATIVIDADE FISICA

-

CELEBRADO COM A DIREÇÃO GERAL DA SAÚDE , A

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SAÚDE CENTRO, I.P. E O MUNICÍPIO DE
-

—-----

—------—

-

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 8198, de 12 07 2018,
Administração Regional de Saúde do Centro ,IP, a remeter, na sequência da assinatura, no
passado dia 4 de junho, do Protocolo entre a Direção-Geral da Saúde, aquele Instituto Público
e o Município de Mortágua sobre “Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação
Saudável e da Promoção da Atividade Física.
O Protocolo tem por objeto enquadrar a colaboração da Câmara Municipal de Mortágua
na operacionalização ao nível, da Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação
Saudável, da Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física e dos vários projetos
enquadráveis nas estratégias referidas, implementados pela Administração Regional de Saúde
do Centro IP, através da rede de serviços de saúde pública (Departamento da Saúde
Pública/Unidade de Saúde Pública).
De acordo com a clausula 6~. (Financiamento), as despesas inerentes ao protocolo serão
repartidas pelas entidades outorgantes, assegurando a ARSC

o pagamento decorrente da

implementação dos projeto que coordena, nomeadamente no que se refere à monitorização
analítica, havendo o compromisso da Câmara Municipal de participara financeiramente nas
despesas decorrentes da logística e implementação de algos dos referidos projetos,
nomeadamente naquels que venham a ser implementados no ambiente escolar (i.e.
“tãodoce.não”, “slat.acorda”, “lanche.come”, contra peso e medida e outros), ficando esta
participação financeira sujeita à disponibilidade e orçamento, nos termos da legislação em
vigor.
A Câmara ,nos termos da alínea a) do n°.1 e 3 do artigo 35°. da Lei n°. 7521

de 2

setembro, deliberou por unanimidade ratificar o ato do Senhor Presidente de~/ ~g tura do
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Protocolo.
8.5.-HASTA PÚBLICA PARÁ A CEDÊNCIA DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO/BAR DA
PRAÇAS DE OUTUBRO, EM MORTÁGUA:

—

--—-Pelo Senhor Presidente foi presente o Parecer Jurídico do Gabinete de Advogados Teófilo
Araújo dos Santos, datado de li 07 2018, sobre o assunto em epígrafe e que a seguir se
transcreve:
“Assunto: utilização da infra-estrutura e espaço adjacente, localizada na denominada
Praça do Município de Mortágua, mediante exploração de uma cafetaria/bar com esplanada.--Colocada à nossa apreciação a possibilidade de colocar sob exploração de entidade
privada uma infra-estrutura e espaço adjacente localizada na denominada Praça do Município
de Mortágua, equipada e apetrechada com os equipamentos e bens necessários à exploração
de uma cafetaria/bar nomeadamente no que concerne ao procedimento deliberativo e
administrativo inerente à exploração, cumpre informar nos termos que infra se explanarão.--Para a prolação do seguinte parecer jurídico, foram tomadas em consideração as seguintes
informações:
a) A infra-estrutura foi edificada em domínio público municipal no âmbito do projeto de
requalificação da Praça do Município;
b) A infra-estrutura reúne todas as condições para o funcionamento de actividade de
cafetaria/bar, nomeadamente no que conceme aos equipamentos e bens imóveis necessários à
referida atividade.
O Município de Mortágua tem por objetivo que o espaço em referência tenha um ponto de
divulgação e distribuição gratuita de informação de interesse municipal; bem como que seja
decorado com obras de artistas do Município, de fonua rotativa e de acordo com critérios a
concretizar.
—-1

—

Questão prévia

—

da impossibilidade lega de desenvolviment

comercial de exploração bar/cafetaria por parte do Município:--------------

da a vidade
---

---

—-

---—Conforme se evidenciou supra, o Município não é considerado comerci. A~ P e embora,
-
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tal não invalide in totaliter a prática de actos de comércio, os mesmos terão de se
circunscrever ao estritamente necessário à prossecução das finalidades inerentes ao interesse
público.
Vertendo para a circunstância concreta, e atendo-nos à qualificação da temática em
apreço como tratando-se da exploração de uma cafetaria/bar, somos impelidos a considerar
que a mesma se consubstancia numa actividade permanente de actos de comércio,
sobrelevando que se considere, atendo-nos às regras da experiencia comum, que a exploração
de cafetaria/bar, sem mais, desemboque numa actividade comercial que se segue ao arrepio
daquelas que são atribuições do Município.
Por tal facto, as atividades de exploração de um espaço cujo objetivo primacial é o
exercício de uma atividade comercial, deverá ser objeto de contratualização com entidades
privada.
II

—

Aqui chegados, e tomando por pressuposto a impossibilidade legal do Município

proceder, por si, à exploração da cafetaria/bar, impõe-se indagar qual o tipo contratual que
poderá animar a exploração do referido espaço por entidade que o Município projetou o
espaço em questão uma valência de cafetaria/bar tendo inclusivamente apetrechado o espaço
com os equipamentos e bens necessários e ajustados à referida atividade.
Ante o exposto, somos a considerar que a figura contratual aplicável à exploração do
espaço vindo de referir por um ente provado será a da cessão de exploração.
Com efeito, e concretizando o que supra se disse, o espaço em questão foi projetado e
reúne as condições para nele ser exercida a actividade de exploração de uma cafetaria/bar,
não sendo despiciendo, antes militando a favor da figura da cessão da exploração, o facto de o
mesmo estar provido dos equipamentos, bens e utensílios necessários a tal actividade. Para
além disso, corresponde à intenção do Município que a possibilidade de exploração se
circunstancie num determinado período de tempo, e seja efetuada mediante o pagamento de
uma contrapartida mensal.

—
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---—III

—

Da deliberação:

——-

—---—

—

—---—----—

—

-Tomando por assente o recurso à figura contratual da cessação de exploração, nos termos
supra expostos, importa esclarecer qual o órgão competente para a decisão de colocar o espaço
à exploração de um ente privado.
Perscrutando o cotejo das competências acometidas à Câmara Municipal, previstas no
art°. 33°., 1 da Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro, na sua redacção actual, consideramos que a
decisão a tomar quanto à pretensão do Município se subsume nas disposições conjugadas das
alíneas qq) e ee) citado artigo.
Com efeito, a alínea qq) do art°.33°. do citado normativo legal, prescreve que compete à
Câmara Municipal “Administrar o domínio público municipal

“.

A alínea ee) do citado normativo legal estabelece que é competência da Câmara
Municipal “Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação,
de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos integrados no património do
município ou colocados, por lei, sob administração municipal

“.

Importa atentar que sendo da competência da Câmara Municipal, para que ao caso
interessa, gerir instalações e equipamentos cuja lei coloque sob administração municipal, e se
a lei coloca sob administração municipal o domínio público municipal (cf, alínea qq) do
art° 33°) é mister concluir que a Câmara Municipal tem a competência para gerir e
administrar os bens e espaços do domínio público municipal.
Vertendo para a questão em análise, estando a infra-estrutura e espaço adjacente inserida
em domínio público, e estando legalmente acometido ao Município a competência de
administra o domínio público municipal, através, nomeadamente dos poderes de gestão de
instalações ínsitos na citada alínea ee) do art°. 33°., acometidos por lei à administração
municipal, e tendo em conta que, como supra expusemos, a atividade de exploração comercial
não se enquadra no âmbito das atribuições legais do Município, a celebração de um contrato
de exploração com um ente provado, no sentido de conferir ao espaço a utilizaç

i

o mesmo foi concebido, e tomando em especial considerando que se encontra
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exploração a obrigação de divulgação institucional e cultural, que se nos prefigura
enquadrável na competência da Câmara Municipal prevista na alínea t) do art°.33°. a que nos
vimos referido, segundo a qual compete à Camara Municipal “Assegurar, incluindo a
possibilidade de constituição parcerias, o levantamento, class(flcação, administração,
manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e
urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal,”,
entendemos que a decisão de celebração de um contrato de cessão de exploração da infraestrutura e área circundante, inseridas no domínio publico municipal previstas na citada alínea
qq) e ee) do art°. 33°. da Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro, sendo de sobrelevar o imanente
interesse público que será concretizado através da divulgação informativa, institucional e
cultural para além de que, sobreleva das regras da experiencia comum, o espaço será para ser
utilizado primarcialmente pela população do concelho o que acarreta a dinamização da zona
em questão com a população que utilizará o espaço.
IV

—

Do tipo de procedimento:

—

—--—

De forma a garantir as regras da transparência, isenção e objetividade que devem
perpassar a actuação administrativa, o tipo de procedimentos prévio a adoptar para o contrato
de cessão da exploração supra referida terá de respeitar as regras da concorrência.
Assim, em termos de procedimento pré-contratual o mesmo terá de seguir as regras da
contratação pública previstas no DL n°. 18 2008, de 29 de janeiro- na sua redação atual

—

Código dos Contrato Públicos.”.
Assim o Senhor Presidente propôs:
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos e da alínea g) e ee) do n°. 1 do artigo
33°. da Lei n°.75 2013, de 12 de setembro, e dos artigos

310.

e 408°. do Código dos contratos

públicos delibere aprovar o procedimento de concurso público através de hasta pública para
a cessão do direito de exploração do Bar Explanada da Praça 5 de Outubro, na União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, de a •rdo
Regulamento da Hasta Pública e de concurso e Caderno de Encar~o~j1.

om o
.

-

ente
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proposta e que dela fazem parte integrante.
Que a Câmara delibere aprovar a seguinte constituição da Comissão da Hasta Pública
destinado a avaliar e coordenar todo o procedimento administrativo numa ação deste tipo:
Presidente Eng°. José Júlio Henriques Norte, que presidirá; Vereador Dr. Paulo Alexandre
de Oliveira; Chefe de Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos, Eng°. Albano
Tomás da Fonseca Duarte.
Suplentes: Dr. Eusébio Lourenço Ferreira, Vereador; Manuel Jorge Gomes Nunes,
Coordenador Técnico.”
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por maioria com três votos a favor do
Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PPD/PSD) e dois votos contra dos Vereadores
eleitos pelo PS, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Senhor Nelson António Rodrigues
Filipe, aprovar a abertura do concurso público, aprovado igualmente o Caderno de Encargos e
o Regulamento da Hasta Pública, fixando o prazo de quinze (15) dias para a apresentação das
respetivas propostas, bem como a constituição do júri da Hasta Pública.
Os Vereadores eleitos pelo PS apresentaram o seguinte declaração voto:
“Declaração de Voto:
Atendendo a que:
O espaço em questão não reúne condições fisicas de higiene e salubridades para o norma
funcionamento de um bar, não cumpre a legislação em vigor para aquele tipo de
equipamentos, não terem sistema de abastecimento de água, saneamento e sanitários próprios.
Os espaços de bar propriedade do Município cuja ocupação se encontra cedida, são
espaços de apoio a equipamentos municipais, nomeadamente as Piscinas e Pavilhão
Gimnodesportivo e o Mercado Municipal, sendo essa a única razão da sua existência.
A cedência da ocupação proposta representa uma clara ingerência do Município na
atividade privada, criando desequilíbrios e até concorrência desleal aos espaços de restauração
e bar de iniciativa privada existentes nas proximidades, não sendo na opinião dos vdo Partido Socialista de modo algum esta função do Município e o destino a

~d.

-

~pnheiros
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públicos.
Deveriam ser criadas condições para ser instalada naquele espaço um novo Posto de
Turismo, contribuindo para trazer mais vida e dinamizar a Rua Dr. João Lopes de Morais,
promover os produtos endógenos e a oferta turística existente no Concelho de Mortágua.
Face ao exposto, os vereadores do Partido Socialista votam contra a abertura de hasta
pública para a cedência de Ocupação do Espaço Bar da Praça 5 de Outubro.
Mortágua, 16 de julho de 2018

Os Vereadores do Partido Socialista.”

9.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:---9.1.-LOTEAMENTO DOS LOBOS:

—

—

-—--—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 02 2017 3, relativo à operação de
loteamento denominado “Loteamento Urbanos dos Lobos” que Abraltino Barbosa de Morais
Lobo e Outros, residente na Rua Albano Morais Lobo, n°.3, Mortágua, pretende levar a efeito
no prédio rústico, situado entre a Rua Dr. João Lopes de Morais e a Avenida Dr. José Assis e
Santos, em Mortágua, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio Cortegaça e
Almaça, inscrito na matriz predial sob o artigo 3964 da dita União das Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Mortágua sob o n.° 1422, acompanhado dos pareceres da Comissão de
Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, Gabinete de Advogados Teófilo
Araújo dos Santos e da informação do Chefe da DPAT, que para todos os efeitos legais se dão
aqui por integralmente reproduzidos, ficando anexos à presente minuta.
A Câmara tomou conhecimento, devendo o processo ser presente à próxima Reunião de
Câmara acompaxihado de Parecer do Chefe da DPAT devidamente enquadrado com os
Pareceres das Entidades referidas.

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA
9.2.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE LICENÇA DO PROCESSO DE OBRAS
N°.

011/2015/166

RECONSTRUÇÃO

NOVO

-

E

LICENCIAMENTO

AMPLIAÇÃO

DE

PARA

MORADIA,

CONCLUSÃO
RUA

DA

DE

IGREJA,

CORTEGAÇA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MORTÁGUA, VALE DE REMIGIO,
CORTEGAÇA E ALMAÇA:

—--------

—------

—

Pelo Senhor Presidente foi presente processo n°. 0/2015/166, em nome do requerente João
Ferreira Pardal, residente na Rua Dr. José Lopes de Oliveira, n°.3, 3°. Andar, Mortágua,
referente ao novo licenciamento para a conclusão da reconstrução e ampliação de moradia, a
que respeita o Processo 01/2011/204, sita na Rua da Igreja, Cortegaça, União de Freguesias
de Mortágua, Vale de Remígio Cortegaça e Almaça, com vista à declaração de caducidade
daquele processo de operação urbanística.
Analisado o processo, constata-se que:
1.-Foi emitido alvará de obras de construção n.° 90/2015 cujo prazo de validade teve
início a 23/12/2015 e termo a 22/12/2017.
2.-As obras não foram concluídas no prazo fixado na licença, contado a partir da data de
emissão do alvará.
3.- Em 05/07/2018 foi emitido o Despacho pelo Senhor Presidente que determina:
“Do teor da informação administrativa datada de 02/O 7/2018, fis. 75,

ressalta que o

requerente, notWcado do meu despacho datado de 01/03/2018, através do oficio DA GFM G
644 não requereu a prorrogação do prazo da licença de obras n’90/201 7.
O art°. 71°.

,

3, c) do Regime Jurídico da urbanização e Edificação prescreve que a

licença caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado para o efeito.
Conforme preceitua o n 5 do art°. 71°. do diploma legal vindo de referir, a caducidade
°.

da licença deve ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia do interessado.
Assim, tendo em conta o exposto, e considerando o teor da informação administrativa atada
de 02/07/2018, de fis. 75,

,

deverá o processo ser remetido à Câmara Mu

deliberar sobre a intenção de declaração de caducidade e respetivos fundame

.

s e, caso
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seja deliberada favoravelm ente a intenção de declarar a caducidade do licenciamento,
deverá ser o requerente not(ficado do teor da deliberação sendo-lhe concedido o prazo de 10
(dez) dias úteis para o exercício da audiência prévia.
Mais, deverá o requerente ser advertido, no oficio de no4ficação para o exercício da
audiência prévia, da previsão legal ínsita no referido art°. 72°: do RJUE, ou seja, de que pode
requerer nova licença, e que serão utilizados no novo processo os elementos que instruíram o
processo anterior desde que o novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a
contar da datada caducidade ou, se tal prazo estiver esgotado, não existirem alterações de
facto e de direito que jusqfiquem nova apresentação, bem como de que a renovação da
licença nos termos supra expostos é condição essencial para o prosseguimento do processo
01/2015/166.”Assim, a Câmara deliberou por unanimidade:
1.- Notificar o Requerente que é intenção do Executivo declarar a caducidade do processo
n.° 01/2015/166 que deu origem ao alvará de licença n°. 90/2015, cujo término ocorreu em
22/12/2017, ao abrigo do disposto no artigo 71°.

,

no.

3, alínea c) do Regime Jurídico da

urbanização e Edificação a (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de
dezembro, na sua atual redação.
2.- Conceder ao Requerente o prazo de dez (10) dias úteis, para dizer o que se lhe oferecer
sobre o assunto, a fim de ser tomada a decisão final, conforme o disposto no artigo 71.°, n.° 5
do RJUE em conjugação com o estatuído nos artigos 121° e 122° do Código de Procedimento
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro.
3.- Advertir o requerente, no oficio de notificação para o exercício da audiência prévia, da
previsão legal insita no referido art°. 72°. do RJUE, ou seja, de que pode requerer nova
licença, e que serão utilizados no novo processo os elementos que instruíram o processo
anterior desde que o novo requerimento seja apresentado no prazo de dezoito

8) me•. es a

contar da data da caducidade ou, se tal prazo estiver esgotados, não existirem a e ço -s d

7,
-

facto e de direito que justifiquem nova apresentação, bem como de que a renov ~ 1 ença
26
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nos termos supra expostos é condição essencial para o prosseguimento do processo
01/2015 166.
9.3.-PROCESSO

N°.

01/2018/109

LICENCIAMENTO

DE

AMPLIAÇÃO

PAVILHÃO 1 E 3 DE EXPLORAÇÃO CUNICULA DA CORTAGRI

-

DO

CORTEGAÇA

AGRÍCOLA, Ld3., SITO EM VALE DA GONTINHA, VALE DE AÇORES, UNIÃO
DE FREGUESIAS DE MORTÁGUA, VALE DE REMIGIO, CORTEGAÇA E
ALMAÇA

-

PROJETO DE ARQUITETURA:--------

-----

O Senhor Presidente ausentou-se da reunião durante a apreciação e votação deste ponto,
uma vez que conforme despacho apresentado na Reunião de Câmara de 074)2t2018 verifica-se a
existência de impedimento da sua intervenção nos processos relacionados com empresa em
apreço, em consonância com as disposições legais pelo que nos termos e para efeitos de
cumprimento do n°. 1 do artigo 71°. do CPA , devendo a Câmara decidir este incidente à luz
do n°. 5 do artigo 70°. do CPA.
Assim, Câmara declarou o impedimento do Senhor Presidente na tomada de decisão
deste assunto.
De seguida pelo Senhor Vice- Presidente foi presente o processo n°.0l 2018 109, req°.
n°. 3287 2018 da Firma Cortagri

-

Cortegaça Agrícola, L&. com o NIPC 503846366, com a

natureza jurídica de Sociedade por quotas, com sede na Rua Principal, n°.23, em Cortegaça,
União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, sobre o projeto de
arquitetura para licenciamento das obras de Ampliação da Exploração Cunicula

—

Pavilhão 1 e

3, no lugar de Vale da Gontinha, Vale de Açores, União de Freguesias de Mortágua, Vale de
Remígio, Cortegaça e Almaça.
Sobre o assunto foi emitido pelo Chefe da DPAT, de 02 07 2018, o seguinte Parecer
Técnico que conclui o seguinte: “O projeto de arquitetura está em condições de ser aprovado,
devendo ser aditados:
o projeto de especialidades aplicáveis, constante do n°.16 do anexo

---

da

..

-

ana

113/2015, de 22 de abril, mais concretament: o projeto de ~ prediais de
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águas e esgotos e ainda de águas pluviais.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o projeto de
arquitetura do processo n°. 01 2018 109, conforme o Parecer Técnico do Chefe da DPAT.--9.4.-PROCESSO

N°.

01/2017/29

DE

CONSTITUIÇÃO

DE

PROPRIEDADE

HORIZONTAL DO EDIFICIO SITO NA RUA DA CANIVETA N°.12, MORTÁGUA,
CORTEGAÇA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MORTÁGUA, VALE DE REMIGIO,
CORTEGAÇA E ALMAÇA:—

—-----------

—--

-

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01 22017 29 requerimento n°.
3177 2018, requerente José Ferreira da Silva, na qualidade de proprietário de um edificio e
seu logradouro sito na Rua da Caniveta n°. 12, Mortágua, União das Freguesias de Mortágua,
Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, e implantado no prédio urbano registado na
Conservatória do Registo Predial sob o n°. 451, a requerer a divisão do prédio em propriedade
horizontal.
A descrição das fração é a constante na memória descritiva e justificativa do pedido que
para os devidos efeitos legais se dá aqui por integralmente reproduzida e constante no
respetivo processo.
O processo foi objeto do

Parecer Técnico do Chefe de Divisão do Planeamento e

Administração do Território, datado de 10 07 2018 que conclui que
Constituíram-se frações autónomas, distintas e isoladas entre si, que possuem saída
própria para parte comum do prédio (logradouro).

É dado

cumprimento aos pressupostos constantes do art°. 1414°. e 1415°. do Código

Civil. Nada há a opor à constituição da propriedade horizontal agora apresentada pelo que
se propõe o seu deferimento

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto e os pareceres técnico e administrativo exarados
no processo, deliberou por unanimidade emitir a certidão de constituição do edifici
propriedade horizontal.

A

em
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9.5.-CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE
COMPARTES DE PRÉDIO RÚSTICO PROCESSO N°. 10/2018/16:---

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2018, requerimento 10.2018.2295
em nome de José Bento Fernandes Leal, com o número de contribuinte 174811624, 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 Rego das Maias Poente, inscrito
-

na matriz predial rústica da Freguesia de Trezoi sob o artigo n°.1341 com a área 0,490000 ha
para efeitos de registo de escritura pública doação a favor de José Bento Femandes Leal (2/3);
Jorge Manuel da Costa Pereira (1/3).
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão de constituição de
compropriedade ou ampliação de compartes.
9.6.-EDIFICAÇÕES EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO
08/2016/75:------------

—~--

—------------------—

-

Processo no.

—

--—-Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 08/2016/05, referente ao prédio
em mau estado de conservação, sita na Rua do Casal, n°. 18, na Gândara, União de Freguesias
de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, de propriedade dos herdeiros por óbito
de José Afonso, representados pelo Cabeça de Casal da mesma, residente na Rua do Casal,
n°. 16, na Gândara, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça,
acompanhado da carta da Cabeça de Casal da Herança, sem data e recebido a 4/07/2018,
através da qual comunica /requer a pretensão da desistência da demolição parcial do imóvel
em questão, bem como da intenção de proceder às obras de conservação do mesmo sugeridas
pela Câmara Municipal através do oficio da Câmara referência DAGF 5866, de 28 de
setembro de 2016, em detrimento da referida demolição.
Informa ainda que dará entrada nos serviços da Câmara Municipal a co

caçao

obras isentas correspondentes à necessidade d: efetuar as obras de conservação o edi

io.---

w
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade a pretensão da
desistência da demolição parcial do imóvel em questão, e fixar o prazo de sessenta (60) dias
seguidos para apresentação nos serviços municipais da comunicação de obras de conservação
correspondentes à necessidade de efetuar no ediflcio.
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 enceifada a reunião
pelas dezassete horas e quarenta minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
Secretário do Órgão e
pelo Senhor President~

1

Câmara Municipal de Mortágua
Despacho

De: Divisão de Planeamento e Administração do Território DPAT
-

Para: Sr. Presidente da Câmara
Assunto: Loteamento Urbano da família Lobo
Local: Vila de Mortágua
Data: 10-07-2018

INFORMAÇÃO
Na sequência do reenvio deste processo para reanálise da DPAT, venho informar do seguinte:
Ao loteamento é aplicável a seguinte legislação:
o

RJUE

—

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

-

DL 555/99 alterado pelo DL

136/2014 artigos 41° ao 65°
-

o

RMUET

—

Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e Taxas

série, n.° 64 de 1 de abril de 2009 (fl. 12599 a 12610) artigos
-

o

410

—

D.R. II

ao 55°

Portaria n° 216-B/ 2008 de 3 de março e declaração de retificação n.° 24/2008.

Os quadros anexos indicam:
o

Área a ceder gratuitamente à Câmara, destinadas a espaços verdes e a equipamentos
de utilização coletiva, a integrar no domínio público municipal (artigo 52° RMUET)
•

o

Arca

—

983,075 m2

Cálculo de estacionamentos:
•

35 estacionamentos privados (5 estacionamentos para as 2 unidades moradias
unifamiliares
unidades

+

12 para as 8 unidades de habitação coletiva

comerciais)

havetido

necessidade

de

criar

+

estacionamentos

subterrâneos especialmente nas zonas ocupadas pelos lotes 1,2 e 3
•

3 estacionamentos públicos

18 para as 3

4

Câmara Municipal de Mortágua

o Coloca-se a questão da responsabilidade pela sua execução (o Município ou o
promotor?)
O projeto apresentado está de acordo com as normas técnicas e urbanísticas em vigor, pelo
que o processo está em condições de ser aprovado com os condicionalismos urbanísticos
indicados neste parecer técnico,

Coloco o assunto à consideração superior sugerindo parecer jurídico prévio, da Dra. Lara
Duarte Ramos.
O C~f~” Divisão
(Arnaldo Borg,~erreira, Eng.°)
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Regulamento Municipal de Urbanização, edificação e taxas -1 de Abril de 2009

Taxas pela realização, reforço e manut. de infraestruturas urban.- art° 41°, 42°, 43°, 44°- RMUET

TMU

=

PPI / AU x ( AI

+

AC) x K1 x 1(2

Valores

PPI - valor do Plano plurianual de investimentos ( Euros) - 2017
AU - área urbai’iizável do PDM (1.491 hectares)
AI - área de intervenção da op. Urbanística ( hectares)
AC- área total de construção prevista para a op. Urbanística ( hectares)
K1- coeficiente qeoqráfico ( Zona A -1,2; B -1,1; C- 1,0)
K2- coef. de uso e tipologia ( hab. unif.- 1,0 ; indústou armazéns- 1,1; edif. colect.hab+cori,+serv -1,2
TMU (€)

3

340 077,000
1 491
0,20032 1
0,238348
1 ,2

1,2
1 415,07

Compensações em numerário - art54°- RMUET

C 1

,

=

KlxK2x(AIxV)I10

Valores

K1 - factor de localização ( zona A- 1,0 ; 8- 0,80 ; C-0,60)
K2 - factor! indice de const. planta sintese ( IC até 0,5 = 1; lC de 0,59 1 = 1,10; IC sup. a 1=1,20)
AI ( m2)- cedências para esp. verdes÷ util. colect.+ equip. públicos ( Portaria 216-B/2008)
V ( €) - custo geográfico! m2 de terreno ( Zona A - 28 €; 8 - 18 €; C - 13€)
C 1
~

C2K3XK4xA2xV2

1,000
1,200

983,075
28,000
~3O3132~~

Valores

/

K3 0.10 x n° de fogos e outras unid. de ocupação c/ acesso directo para arruamentos infraestruturados
K4 - 0,03+0,02 x n° de infraestruturas ( saneam.+ág. pluv.+água +energ.eléct e W. públ.+ telefone e gás
A2( m2) - linha de confrontação do aruam. e lote x dist. ao eixo das vias
V ( €) - custo geográfico! m2 de terreno ( valores anteriores)
C2
~
~

C=C1+C2

A

2

1,4
0,13

440
28

Valores

2

Cl (€) - valor da compensação quando não se justifique cedências para esp. verdes e de utilização
colectivae instalação de equipamentos públicos.
C2(€) - valor da compensação quando o prédio se encontrar servido pelas infraestruturas( art.2°-h- DL 555)
C (€) valor total da compensação ao municipio

O Chefe da Divisão de Planeamento e Administração do Território

(Arnaldo Borges Ferreira, Eng.°)

3 303,13
2 242,24
554537
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Julio Norte
Ana Tomás
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Exmo. Senhor Presidente,
Os meus melhores cumprimentos.
Segue em anexo o parecer jurídico solicitado, referente ao loteamento.
Qualquer esclarecimento adicional que seja necessário, disponha.
Grata pela atenção.
Sem outro assunto de momento, com os melhores cumprimentos,
Lara Duarte Ramos

I’cófiIo

AraüK do~ Sanks

Rua de Alcobaça, n,0 9—1°. 2400-086 Leiria
Tel.: (+351) 244 819 810 . Fax: (+351) 244 819 819

email: lararamos@teofllosanfos,pt

Confidencial e Protegido por Sigilo Profissional: Esta mensagem contém informação sujeita a segredo profissional, para efeito, nomeadamente, do Estatuto da Ordem dos
Advogados. Se não for o seu destinatãrio, por favor elimine-a.
confidential and protected by legal professional privilege: This message contains information protected by professional privilege under lhe mies of the Portuguese Bar Association. if
you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message.

Teófilo Araújo dos Santos
..X cl v o 5 a cl o s

Parecer Jurídico

Assunto: Regime das cedências de espaços verdes públicos e equipamentos de utilização colectiva para o
domínio municipal e/ou pagamento de compensação ao Municipio no âmbito de operação de loteamento.

Foi colocado à nossa apreciação jurídica o seguinte circunstancialismo:
No âmbito de uma operação de loteamento, foi calculada, nos termos definidos na Portaria n.° 2l6-B/2008,
de 03 de Março que regula os parâmetros para o dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e
de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e equipamentos de utilização colectiva no âmbito de
operações de loteamento, a área que o requerente do loteamento terá de ceder ao Municipio de Mortágua
para as finalidades expostas.
Da infoni~ação que nos foi disponibilizada para a prolação do presente parecer resulta que, da operação
aritmética de aplicação dos índices ínsitos na citada Portaria à área do loteamento, a área a ceder para o
domínio municipal perfaz 998m2.
Contudo, tendo em conta a informação prestada, o requerente do loteamento propõe-se a ceder 733,3 m2,
sendo que o Municipio de Mortágua, para a realização dos desideratos que se propõe executar nas áreas
objecto de cedência

espaços verdes de utilização colectiva e infra-estruturas viárias, manifesta a sua

—

anuência quanto à referida área, sobejando, dessa forma, uma área de 264,7 m2 que não serão cedidos para
o domínio municipal.
Ante o enquadramento fáctico e processual exposto, o Municipio solicita esclarecimento jurídico quanto à
forma de aplicação do regime jurídico das cedências e do pagamento de compensações previstos no
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro,
Carlos Verissimo Almeida. Dina Fernandes • Fernanda Mota dos Santos
tara Duarte Ramos -Joaquim Rosa ‘Diogo da Costa Pereira • Laurence Moreira
Resíiensc;hiIic(rck ianoh,.ía
Rua de Alcobaça, n: 9— IY
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24(11-801 Leiria
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públicos e equipamentos de utilização coletiva e as infraestruturas que, de acordo com a lei e a licença ou
comunicação prévia, devam integrar o domínio municipal.»
O

n.°

4 do art.° 44.° vindo de referir, prescreve, contudo, uma excepção á cedência referida no número 1.

Com efeito, nos termos do referido n.° 4 temos que «Se o prédio a lotear já estiver servido pelas
infraestruturas a que se refere a alínea h,~ do artigo

2.0

ou não se justificar a localização de qualquer

equipamento ou espaço verde públicos no referido prédio ou ainda nos casos referidos no n.° 4 do artigo
anterior, não há lugar a qualquer cedência para esses fins, ficando, no entanto, o proprietário obrigado
ao pagamento de uma compensação ao município, em numerário ou em espécie, nos termos definidos em
regulamento municipal.»
Ou seja, o n.° 4 do art.° 44.° do RJUE, contempla a possibilidade de não aplicação do regime de cedências
mnsito no n.° 1 do mesmo nonuativo, mediante o pagamento de compensação, em numerário ou em espécie,
nos termos definidos em Regulamento Municipal, ou seja, nos termos previstos no Regulamento
Municipal de Urbanização, da Edificação e Taxas de Mortágua.

11-

Da aplicação do instituto das cedências e do pagamento de compensação.

Aqui chegados, importa enfatizar que a questão em apreço tem como atipicidade o facto de se tratar de
uma situação de permeio entre a cedência e o pagamento da compensação.
Isto porque, o contexto em apreço não pode ser solucionado com a aplicação taxativa e incondicionada de
um ou outro instituto, contanto que os 998 m2 não vão ser integralmente cedidos para o domínio
municipal, mas também não vão ser integralmente excluídos da cedência para que se lhes possa aplicar a
regra da compensação.
Ante o exposto, importa realizar um exercício de interpretação da lei, no sentido de verificar da
possibilidade legal de acomodação dos dois institutos, ou seja de aplicar o instituto da cedência aos 733,3
Carlos Veríssimo Almeida

.

Dina Fernandes

.

Fernanda Mota dos Santos

Lara Duarte Ramos ‘Joaquim Rosa . Diogo da Costa Pereira • Laurence Moreira
Reapansabilutaík Liinibzdxs
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2 As decisões da Administração que colidam coi direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos
-

dos particulares só podem afetar essas posições na medida do necessário e em termos proporcionais aos
objetivos a realizar.»
Os referidos princípios, entre outros, deverão nortear a atuação da administração em todas as suas
dimensões sendo que, vertendo para o caso concreto, nos parece que a coberto de tais princípios, o
Municipio de Mortágua, ante uma situação que reveste alguma atipicidade, conforme supra enunciamos,
poderá e deverá aplicar os citados comandos na composição da solução legal a aplicar.
Partindo do exposto, e vertendo para o cerne da questão em apreço, parece-nos ser de salientar o facto de,
conforme deflui do citado n.° 4 do art.° 44.° do RJUE, o legislador não obstaculizar in limine que, ante um
juízo valorativo a aplicar casuisticamente, o regime de cedências previsto no n.° 1 do art.° 44.° possa ser
precludido, dando lugar ao pagamento de uma compensação.
Bastará atentar no comando legal do art.° 44.°, 4 do RJUE nomeadamente no segmento da norma que
refere que

«(...)

não se justificar a localização de qualquer equipamento ou espaço verde públicos no

referido prédio» para depreender que se encontra no âmbito da apreciação do Municipio a aferição
casuistica da necessidade ou desnecessidade de acomodar na área a ceder qualquer equipamento ou espaço
verde, sendo que, se o legislador previu o “mais”

—

no “prédio”, também se poderá aplicar o “menos”, ou

seja, na “parte do prédio” da operação de loteamento.
A respeito desta possibilidade legal, conforme doutamente enfatizado no “Regime Jurídico da Urbanização
e Edificação

-

Comentado”

—

Maria José Castanheira Neves, Fernanda Paula Oliveira e Dulce Lopes

—

Almedina, extraímos o seguinte entendimento doutrinário:
«De facto, do n.° 4 retira-se que o município não pode exigir tais cedências se o prédio já se encontrar
servido pelas infra-estruturas referidas na alínea li) do n. 02 ou não sejustijicar a localização de qualquer
equipamento publico ou espaço verde publico no referido prédio, o que implica da parte dele um esforço
Carlos Veríssimo Almeida • Dina Fernandes- Fernanda Mota dos Santos
Lara Duarte Rumos .Joaquim Rosa . Diogo da Costa Pereira ‘Laurence Moreira
Rcspo~zsíi?’ilhíislr L,inil,,í1i
Rua de Alcobaça, n.9

—

1.

•

2401-801 l..eiria

•

Tel.: (+351) 24$ 819 810

•

Fax: (+351)244819819- e,uail: teofilosantosAieofilosaiuos.pt

Teófilo Araújo dos Santos
A d v o g a d o q

Ou seja, consideramos que da análise do art.° 44.° do RTUE supra evidenciada e da aplicação dos princípios
da boa-fé, da proporcionalidade e da justiça e razoabilidade, a compensação monetária sob a forma de taxa
apenas poderá ser aplicada na área dos 264,7m2, pois que apenas esta área não se encontra abrangida pelo
instituto da cedência, e manter-se-á, por força da opção discricionária do Municipio, no domínio do
requerente. Solução diversa da proposta desembocaria num locupletamento indevido do Municipio à custa
do requerente, dado que seria compensado por duas vias no que concerne aos 733,3 m2

—

pela via da

cedência e pela via da compensação monetária sob a forma de taxa, o que resultaria, a nosso ver, numa
clara violação da lei e dos supra enunciados princípios de direito administrativo.
S.M.O., é este o nosso parecer
Leiria, 11 de Julho de 2018.
‘.~rfl

uc1Tl~

A Advogada

Lara Duarte flanios
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ASSU~~~LoteaW$as;~ara o domínio municipal

Em referência ao vosso ofício n.° 672, de 18-03-2018.junto remeto a V. Ex.C o nosso parecer n.° 113, de
6-04-2018, elaborado pela Direção de Serviços de Apoio Jurídico e

à Administração Local da CCDR

Centro, relativo à questão que ali nos é formulada.
Com os melhores cumprimentos,

A Diretora de Serviços de Apoio Jurídico e

à Administração Local

(Maria José Leal Castanheira Neves)
Por Delegação de Competências nos Termos do
Despacho n.° 12479/20 14, da Presidente da CCDRC,
Publicado no D.R.11 Série, n°196, de lO de outubro de 2014

Anexo: o mencionado
Jhn
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António
Minisidrio do Planeamento e das lnfraestruturas
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

Manuel

Baptista

Ramos Cruz

Parecer

Despacho
Concordo.
Acrescente-se
que
os
conceitos
de
loteamento
e
de
expropriação
são conceitos básicos,
sendo para nós de difícil compreensão a
confusão entre ambos.
Coimbra, 23 de abril de 2018

~~
(M>J. Castanheira Neves)

Porflelegação de Compet~~~j~5 nos
Termos do Despacho fl,Q 12479/2014,
da Presidente da CCDRC, Publicado no
OR, IFSérIeaGl96,de lOdeOucubrode2gj4

ASSUNTO/RESUMO:
NIRef.a CSJ_201 8_Ol 28_1 80800
Loteamento; taxas; cedência para o domínio municipal

Parecer- DAJ ~Il3il8

MinIstério do Planeamento e das ln&aestruturas
Comissão da Coordenação e Desenvolvimento Regionnt do Centro

A Câmara Municipal de Mortágua, através do ofício n.° 672, de 19-03-2018, solicita
parecer jurídico que responda à questão que se segue.
Por deliberação tornada em 5.07.20 17, foi aprovada uma operação de lotearnento, bem
como as taxas pela realizacão. reforco e manutencão de infraestruturas, compensacão
monetária e áreas de cedência para o domínio oúblico, nos termos do seu Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas (RMUET).
O requerente veio solicitar que o município prescindisse da cobrançadaquelas taxas,
urna vez que, argumenta, o terreno a ser cedido para o domínio público no âmbito do
loteamento teria um valor superior ao total das taxas. Em alternativa, sugeriu ao
município que optasse pela expropriação do mesmo terreno, pelo qual teria de
desembolsar um valor superior.

Formula a câmara municipal as seguintes questões;
1.

É possível,

no âmbito do loteamento, o Município prescindir da cobrança das
taxas devidas, que seriam compensadas pela entrega para o domínio público de
um espaço de terreno, onde seria implantado um arruamento de inegável
interesse público?
2. Era caso afirmativo, qual o valor a ser atribuído ao terreno que iria sei- afeto ao
domínio público e qual o modo de cálculo?
3. A afetação daquele bem ao domínio público, caso possuísse um valor superior ao
valor das taxas devidas pelo loteamento, constituirá fundamento bastante para o
Município prescindir da cobrança das taxas devidas pelo loteador?
4. No valor do terreno a lotear poderão ser contabilizadas 3 árvores de grande
porte, com grande valor estimativa e comercial nunca inferior a 1.500,00 6?

Em cumprimento do solicitado, cumpre-nos começar por informar que, em matéria de
taxas, ou qualquer outra que respeite ao procedimento de aprovação de operações
urbanísticas, vigora o princípio da Leaalidade, de acordo com o qual, nos termos do
artigo 3° do Código do Procedimento Administrativo, “Os órgãos da Administração

Pública devem atuar em obediência à lei e ao direito, dentro dos limites dos poderes
António Manuer Baptista Ramos Cruz
2018-04-16
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que lhes estejam atribuídos e em conformidade

Com 05 fins

par que os mesmos poderes

lhes foram conferidos”.
No caso particular das taxas, devemos então começar por referir a Lei n° 53-E12006, de
29.12, na sua atual redação,
(ROTAL)

—

—

que aprova o ~çgime ~eral das taxas das autarcuias locais

a qual prevê que os municípios criem taxas municipais através de

regulamento aprovado pela assembleia municipal, que deve conter, sob pena de
nulidade, entre outras matérias, as isencões e respetiva flindamentacão, de acordo com o
seu artigo 8°, que transcrevemos:
Artigo 8°
Criação de taxas
]

-

As taras das autarquias locais são criadas por regulamento aprovado pelo órgão

deliberativo respectivo.
2

-

O regulamento que crie taxas municipais ou taxas das freguesias contém obrigatoriamente,

sob pena de nulidade:
a) A indicação da base de incidência objectiva e subjectiva;
b,) O valor ou afórn?ula de cálculo do valor das taxas a cobrar;
c,) A fundamentação económico-financeira relativa ao valor das taxas, designadamente

OS

custos directos e indirectos, os encargos financeiros, amortizações e futuros investimentos
realizados ou a realizar pela autarquia local;
d~ As isencões e sua fundamentacão;
e) O modo de pagam ento e outras formas de extinção da prestação tributária admitidas;

~,Q A admissibilidade do pagamento em prestações.
(sublinhado nosso)
Vemos assim que, no caso de aplicação das taxas das autarquias locais, o princípio da
Legalidade é reforçado pelo princípio da Tipicidade, significando que a sua base de
incidência, objetiva e subjetiva, valores, fórmulas de cálculo e isenções, são apenas
aquelas que estão expressamente previstas no respetivo regulamento municipal, não
havendo lugar a qualquer discricionariedade na sua aplicação.

António Manuel Baptista Ramos Cruz
201 8-04-16
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No caso particular das taxas urbanísticas, como se sabe, seguir-se-á, para além da regra
geral acima enunciada, o que está previsto no RIUE, no seu artigo 3°

-

regulamentos

municinais de urbanjzacão e ou de edificacão e lancamento e liciuidacão de taxas

-

bem

como a regulamentação especial das Taxas inerentes às operacões urbanísticas dos
artigos 116° e 117°.
Devemos, pois, partir do princípio de que essas matérias estão já perfeitamente previstas
e reguladas no RIMIJET do município de Mortágua, pois essa é uma obrigação legal,
decorrente da aplicação das normas acima referidas.
A propósito da natureza deste tipo de taxas, citamos um comentário ao ROTAL de
Casalta Nabais1:
“Quanto às taxas por infraestruturas urbanísticas, é de referir que, não obstante o nome
que ostentam, têm sido objeto de discussão, encontrando-se tanto a doutrina como a
jurisprudência dividida a tal respeito. Com efeito, enquanto alguns autores como
Freitas do Amaral, Osvaldo Gomes, Diogo Leite de Campos, Afonso Marcos e Nuno Sá
Gomes e, bem assim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo ~‘STA), se
vêm pronunciando pela sua natureza de imposto, outros autores, como E. Paz Ferre ira
e Aníbal Almeida e, bem assim, a jurisprudência do Tribunal Constitucional Vêm-se
pronunciando pela sua natureza de taxa

(...f”

Quanto às compensacões, em espécie ou em dinheiro, sabe-se igualmente que estão, em
termos gerais, previstas no artigo 44°, n°4, do RJTJE.
Nesta matéria, referem-se as autoras Fernanda Paula Oliveira, Maria José Castanheira
Neves, Dulce Lopes e Fernanda Maçãs2, em comentário ao artigo, à doutrina, que se
divide entre considerar que as compensações são uma figura próxima das taxas, citando,
como Casalta Nabais, para além do Acórdão do Tribunal Central Administrativo de 16
de dezembro de 2015 (proc. 075/14), e aqueles Autores que entendem o contrário, como
‘A Autonomia Financeira das Autarquias Locais, Almedina, 2007, pag.48.
Regime jurídico da Urbanização e Ed~f7cação, Comentado, Almedina, 20??, 3” Edição, pag. 398.

António Manuel Baptista Ramos Cruz
2018-04-16
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Suzana Tavares da Silva que diz que a taxa de compensação não corresponde à figura
tributária de taxa, sendo antes uma “prestação pecuniária reconduzível a uma medida de
regulação económica”.
Entendem as Autoras, por seu lado, que “(~.) a figura das compensações não é senão
um mecanismo de reposição da igualdade entre, por um lado, os administrados, in casu,
entre aqueles que são onerados com cedências ou com a previsão de áreas que se
mantém na sua titularidade privada, e, por outro lado, aqueles que são onerados com
qualquer uma destas imposições, ligando-se, assim, tais, compensações, não ao/acto de
haver ~‘ou não) cedências para o domínio inunicipal, mas ao facto de se mostrarem
respeitados os parámetros de dimensionamento aplicáveis”.
A entender-se que a compensações urbanísticas previstas no artigo 44° do RJLJE têm a
natureza de taxas, devemos assegurar-nos que são aplicadas as regras e princípios
inerentes a estes tributos, concretamente os da Lei n° 53-E/2006, de 29-12, já acima
referido.
O que importa assentar, em todo o caso, com mais direta utilidade para a presente
consulta, é que os ‘7itndamentos” bastantes, incluindo isenções e modos de cálculo de
taxas e compensações, no presente caso concreto, são necessariamente aqueles que estão

já perfeitamente balizados no RIvRJET do município, em obediência ao regime geral
próprio, não se admitindo outros, pois não estamos no domínio de um poder
discricionário da Administração, sobretudo não se admitindo decisões casuísticas, que
sirvam as conveniências dos particulares ou do município.
Em consequência, quanto à pergunta de se “é possível, no âmbito do loteamento, o
Jvlunic4pio prescindir da cobrança das taxas devidas

“,

bem como às restantes questões

conexas, colocadas pelo município, devemos responderemos que tal será possível se, e
nas circunstâncias, em que o seu RIVIUET o permitir.

António Manuel Baptista Ramos Cruz
201 8-04-16
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O que não está na disponibilidade do município é ontar entre a aplicacão desse re2irne
do regulamento municipal, em matéria de taxas e compensacões. e o regime das
expronriacões. pois este não tem aplicacão ao caso presente, como já se explicita em
Informação, correta e bem flrndamentada, do Coordenador Técnico do município, junta
à presente consulta.

Em conclusão:
1. Em matéria de taxas, ou qualquer outra que respeite ao procedimento de
aprovação de operações urbanísticas, vigoram os princípios da Legalidade eda
Tipicidade, o que significa que a sua base de incidência, objetiva e subjetiva,
valores, fórmulas de cálculo e isenções, são apenas aquelas que estão
expressamente previstas na Lei, em sentido lato, incluindo regulamentos
municipais, não havendo lugar a qualquer discricionariedade na sua aplicação;
2. No caso concreto. o cálculo das taxas e compensacões será necessariamente
fundamentado e decidido com base no ReRulamento Municipal de Urbanízacão.
Edificacão e Taxas (RI’~IUET) do município, e não no Código das Expropriacões.
não aplicável à matéria em apreco.
3, Em consequência, quanto a saber-se se é possível, no âmbito do loteamento em
referência, isentar-se o requerente das taxas devidas, bem como às restantes
questões conexas, devemos responderemos que tal será possível apenas se, e nas
circunstâncias, em que o seu RIvIUET o permitir.

Divisão de Apoio Jurídico

(A~o Ramos)

António Manuel Baptista Ramos Cruz
2018-04-16
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