CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 15/2019
--—-ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM TREZE DE AGOSTO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE:
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove, pelas dez horas e quarenta
e cinco minutos, nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Município,
reuniu a Câmara Municipal de Mortágua, conforme o disposto no artigo

400.

da Lei número

75/2013, de doze de setembro, em reunião ordinária sob a presidência do Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Mortágua, Eng°. José Júlio Henriques Norte, eleito pelo PPD/PSD e
com a presença dos Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD/PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira e Dr. Eusébio Lourenço Ferreira.Eleitos pelo PS: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Senhor Nelson António Rodrigues
Filipe.
A reunião foi secretariada pela Coordenadora Técnica do Núcleo de Administração Geral,
Rosa Maria Ferreira Breda.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
I.-PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:-—------—

—

—

O Senhor Presidente deu conhecimento que procedeu no passado dia 31, à entrega das
chaves da terceira e última habitação de uso pennanente que foi reconstruída ao abrigo do
Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente (PARHP). Este sistema de apoio
foi gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC),
que validou as candidaturas e o financiamento para a reconstrução de habitações permanentes
afetadas pelos incêndios de outubro de 2017.
No concelho de Mortágua houve várias dezenas de casas que sofreram danos causados pelo
incêndio de outubro de 2017. No caso das habitações permanentes totalmente destruidas, três
processos de reconstrução ficaram sob a responsabilidade direta da CCDRC, tendo sido esta
habitação, situada no Riomilheiro, a última a ser concluída. As outras duas habitações, situadas
nas povoações do Barril e Freixo, foram entregues em Janeiro e Junho, respetivamente~Ioda~.
Todas
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as habitações são entregues com equipamento doméstico e mobilada.
O Vereador Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques chamou a atenção: Da existência de placas
de sinalização de alguns percursos se encontrarem afixadas a árvores e que isso contraria a
legislação vigente devendo assim ser afixados em suportes próprios.
Da necessidade da resolução da situação verificada de falta de abastecimento de água nas
habitações existentes na parte alta da povoação da Sobrosa.
O Senhor Presidente informou que os serviços já se encontravam a estudar uma solução
para resolver a situação de falta de água na Sobrosa.
Mais informou que relativamente à afixação das placas nas árvores os serviços iriam
verificar a situação.
11.-PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
1.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 17 de julho último, aprovada por unanimidade em minuta e
dispensada a sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
Conforme dispõe o n°. 3 do artigo 34°. do Código do Procedimento Administrativo não
participou na votação o Vereador Dr. Eusébio Lourenço Ferreira, uma vez que não esteve
presente na Reunião por se encontrar de férias.
2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:

——-

—---

—--------

O Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 34.° da Lei n°. 75/2013, de 12
de setembro, deu conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foram
delegadas e das subdelegadas nos Vereadores.
Deu também conhecimento da publicação da seguinte legislação:
Lei n.° 58/2019

-

Diário da República n.° 151 2019, Série 1 de 2019-08-08

-

Assegura a

execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito
o tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
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Resolução da Assembleia da República n°. 138/2019

—

Diário da República n°. 151/2019,

Série 1 de 2019-08-08 Cessação de vigência do Decreto-Lei n.° 20/2019, de 30 de janeiro, que
-

concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais nos domínios
da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos
Lei n.° 57/2019

Diário da República n.° 150/2019, Série 1 de 2019-08-07

-

Altera o

-

regime jurídico do associativismo jovem, procedendo à primeira alteração à Lei n.° 23/2006, de
23 de junho.
Lei n.° 52/2019

Diário da República n.° 145 2019, Série 1 de 2019-07-3 1

-

-

Aprova o

regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.
Lei n.° 51/2019

Diário da República n.° 143 2019, Série 1 de 2019-07-29

-

-

Inclui no

elenco dos serviços públicos essenciais o serviço de transporte de passageiros, procedendo à
sexta alteração à Lei n.° 23/96, de 26 de julho.
Resolução da Assembleia da República n.° 126/2019

-

Diário da República n.° 143/2019,

Série 1 de 2019-07-29 Recomenda ao Governo a realização de ações de proteção, valorização,
-

divulgação e promoção do Caminho («Central») Português de Santiago.
Decreto-Lei n.° 95/2019

-

Diário da República n.° 136/2019, Série 1 de 2019-07-18

-

Estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónoma.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:

—

—

----Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 150 referente ao dia 12/08/2019, que depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXI’EDIENTE:------------4.1.-ERSAR

-

ENTIDADE

—

—

REGULADORA DOS
—

—

—

SERVIÇOS DE ÁGUAS

—-----------—--

E

—--

Foi presente o oficio referência 0-005851/2019, de 24/07/2013 da ERSAR através da qual
informa que o Conselho de Administração daquela Entidade Reguladora procedeu à alte
3
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do Regulamento de Relações comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos, revogando o artigo
24°. e à alteração do artigo 43°. Encontrando-se o mesmo em consulta pública na sua página
eletrónica.
A Câmara tomou conhecimento.
4.2.-PORCENTRO FSUE
-

—

Anulação do Aviso n°. FSUE -99-2018-O1:-----------

Foi presente a comunicação do Programa Operacional de Assistência Técnica (POAT)
2020 de 22/07/2019, que em cumprimento sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leira, em 04 de julho de 2019, no âmbito do processo cautelar n.° 1195/18.2 BELRA,
notifica o Município que, por deliberação de 22 de julho de 2019, da Comissão Diretiva do
Programa Operacional de Assistência Técnica do Portugal 2020, entidade responsável pela
gestão, acompanhamento e execução do Fundo de Solidariedade da União Europeia, e a quem
cabe, nos termos do Despacho n.° 8460/2018, de 17 de agosto de 2018, do Secretário de Estado
do Desenvolvimento e Coesão, publicado Diário da República, 2.~ série, n.° 168, 31 de agosto
de 2018, a análise e a decisão das candidaturas específicas dos beneficiários finais do apoio a
financiamento pelo Fundo, foi anulada a decisão de abertura do Aviso N° FSUE 99—2018—
-

01, adotada ao abrigo do n.° 1 do artigo 7.° do Regulamento Nacional de Aplicação do FSUE
aprovado em anexo ao referido Despacho n.° 8460/2018, destinado a apoiar a reposição de
infraestruturas municipais afetadas pelos incêndios de 15 de outubro 2017.
Mais se informa que, para cumprimento integral da mencionada sentença judicial,
procederá esta autoridade de gestão à abertura de novo Aviso de concurso e que à luz do
princípio do aproveitamento dos atos administrativos, serão aproveitados todos os atos
praticados ao abrigo do Aviso agora anulado que não se afigurem incompatíveis com os termos
da sentença proferida.
Para o efeito, logo que publicado o novo Aviso, será remetida a declaração de vontade,
para subscrição, com vista ao aproveitamento dos referidos atos e assim permitir a transição
oficiosa da candidatura inicialmente apresentada e já objeto de decisão de aprovação.
A Câmara tomou conhecimento.
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5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:

—---—-

-

5.1.-SERVIÇOS DE APOIO FAMÍLIA E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE):
5.1.1.-Ação Social Escolar

—

1°.

Ciclo do Ensino Básico

—

Material Escolar:

O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:
“O Município, à semelhança de anos transatos tem nas suas políticas sociais uma grande
preocupação no apoio às famílias, com crianças e jovens em idade escolares, face à crise
económica que Portugal vive e donde resultam cada vez maiores dificuldades para suportarem
despesas indispensáveis e inadiáveis como são as da educação dos seus filhos.
As 241 crianças matriculadas no

10.

Ciclo do Ensino Básico vão continuar a beneficiar de

refeição gratuita até ao final do ano.
Porém, o Município continua a gozar de uma situação financeira que lhe permite aliviar
ainda um pouco mais a vida destes famílias com a aquisição de livros e material escolar no
inicio do ano letivo.
Considerando que de acordo com o artigo

1940.0.

da Lei n°. 71/2018, de 31 de dezembro,

que aprovou do Orçamento de Estado de 2019, são distribuídos gratuitamente, no inicio do ano
letivo de 2019 2020, os manuais escolares a todos os alunos do

10.

Ciclo do Ensino Básico da

rede pública.
Dando corpo ao previsto na ação própria definida nos Documentos Previsionais de 2019 no
âmbito da Acão Social Escolar para o

10.

CEB, proponho, à semelhança dos anos anteriores,

nos termos da alínea hh) do n°.l do artigo 33°. do Anexo 1 da Lei n°. 75/2013, de 12 de
setembro:
1-Que o Município comparticipe na totalidade as fichas de atividades, dos manuais
escolares adotados pelo Agrupamento de Escolas, de todas as crianças do 1~. CEB matriculadas
na Escola Básica de Mortágua, mediante apresentação de cópia das faturas, emitidas pelos
estabelecimentos comerciais do Concelho, e do preenchimento de requerimento anexo à
proposta, até ao limite de:
1°. Ano— 27,5€;
2°. Ano— 29,40€;
5
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3°.Ano—42,55€;
4°.Ano—46,96

€.

2-Que ao valor das fichas de atividades seja acrescido um auxílio para aquisição de
material escolar, no valor de:
20,00 € para as crianças que beneficiam do

10.

Escalão do abono;

15,00€ para as crianças que beneficiam do 2°. Escalão do abono;
10,00 € para as restantes crianças que se encontrem nas outras situações.
3- Que o prazo para a apresentação do requerimento acompanhado de cópia das faturas das
fichas em nome do respetivo educando, emitidas pelos estabelecimentos comerciais do
Concelho, seja até 28 de outubro próximo.
4- Os documentos referidos no ponto anterior, depois de tratados pelos serviços de Ação
Social, suportam a emissão da respetiva ordem de pagamento que deve ser feito ao requerente a
partir do

15°.

subsequente à data do requerimento.

O valor estimado do investimento nesta medida é de 11.399,53 €, sendo 8.649,53 € para as
fichas de atividades e 2.750,00 € para material escolar, e a respetiva despesa encontra dotação
no orçamento municipal do corrente ano na classificação 06020305 e nas Opções do Plano no
projeto 20 19/5009

.“

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
5.1.2.-Serviços de Apoio à Família no Ensino Pré-Escolar (Fornecimento de Refeições
Prolongamento de Horário) no ano letivo de 2019/2020

—

Protocolos:

O Senhor Presidente propôs que, considerando a proximidade do inicio do ano letivo de
2019/2020, se solicitasse à Santa Casa da Misericórdia de Mortágua que informe da
disponibilidade para continuar a assegurar o fornecimento de refeições e Prolongamento de
Horário das cento e vinte e quatro (124) crianças que irão frequentar o Pré-Escolar público, no
Centro Educativo, nos termos das condições do ano transato (2,00 E/refeição e 30,99 E/aluno!
mês, sem IVA incluído), mediante a celebração de protocolo a celebrar, até ao final de 2019,
que deve ter em consideração a informação da Autoridade Tributária e Aduans~j~<
6
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aplicabilidade do IVA, atendendo a que aquela Instituição possui serviços (meios humanos e
materiais) estruturados para aquele fim.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Nos termos do n°. 4, do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo os Senhores

Vereadores Nelson António Rodrigues Filipe e Dr. Eusébio Lourenço Ferreira ausentaram-se
da reunião durante a discussão e votação do presente ponto, considerando o impedimento de
poder intervir uma vez que fazem parte dos Órgãos Sociais da Instituição.
5.1.3.-Fornecimento de Refeição ao 1°. CEB no ano letivo de 2019/2020 -Protocolos:-----O Senhor Presidente propôs que, considerando a proximidade do inicio do ano letivo de
20 19/2020, se solicitasse à Santa Casa da Misericórdia de Mortágua que informe da
disponibilidade para continuar a assegurar o fornecimento de refeições das 241 crianças que
irão frequentar o 1°. Ciclo do Ensino Básico e públicos, no Centro Educativo, nos termos das
condições do ano transato (2,00 €‘refeição, sem IVA incluído), e mediante a celebração de
protocolo a celebrar até ao final de 2019, que deve ter em consideração a informação da
Autoridade Tributária e Aduaneira

sobre aplicabilidade do IVA, atendendo a que aquela

Instituição possui serviços (meios humanos e materiais) estruturados para aquele fim.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Nos termos do n°. 4, do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo os Senhores

Vereadores Nelson António Rodrigues Filipe e Dr. Eusébio Lourenço Ferreira ausentaram-se
da reunião durante a discussão e votação do presente ponto, considerando o impedimento de
poder intervir uma vez que fazem parte dos Órgãos Sociais da Instituição.
5.2.-TRANSPORTES ESCOLARES:----------

—

5.2.1.-Transporte de alunos no ano letivo de 2019/2020

—

—

Protocolos:--—

—-

O Senhor Presidente propôs que, considerando a proximidade do inicio do ano letivo
2019/2020, se solicitasse à Santa Casa da Misericórdia de Mortágua que informe a
disponibilidade para a execução do transporte de crianças que irão frequentar o do 1°. CE
7
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Ensino Pré-Escolar e secundário públicos no Centro Educativo, mediante a celebração de
Protocolo, até ao final do ano, nos termos do firmado no ano letivo transato (0,98€Ikm,
acrescido de IVA), devendo no entanto ter-se em consideração a informação vinculativa da
Autoridade Tributária e Aduaneira relativa à aplicação do IVA, e considerando que aquela que
aquela Instituição possui serviços (meios humanos e materiais) estruturados para aquele fim.-A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Nos termos do no. 4, do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo os Senhores

Vereadores Nelson António Rodrigues Filipe e Dr. Eusébio Lourenço Ferreira ausentaram-se
da reunião durante a discussão e votação do presente ponto, considerando o impedimento de
poder intervir uma vez que fazem parte dos Órgãos Sociais da Instituição.
5.3.- JUVENTUDE:

—

—-

5.3.1.- Apoio Natalidade e Famílias:

-----

—

—

---------

5.3.1.1.-Ratificação do processo n°. 17, 18, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 de 2019:
Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura n°. 17, 18, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 de 2019 para atribuição do
Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no Concelho de Mortágua que entraram

nos

serviços e que deferiu nos termos do n°. 1 do artigo 6°. do Regulamento de Incentivo à
Natalidade e Apoio às Família no Concelho de Mortágua.
A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
6.1.-ASSOCIATIVISMO

—

Investimentos/Atividades Culturais Desportivas e Recreativas

6.1.1.-Coral Juvenil Silvia Marques
cultural em 2019:

—

—

Apoio ao desenvolvimento regular da atividade
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido, sem data e recebido a 17/07/2019,
para apoio financeiro a atividades, remetido pelo Coral Juvenil Sílvia Marques, entende-se que,
à semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo
Municipal.
8
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Na verdade, esta entidade, têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica, visando a
prossecução de fins de natureza cultural, recreativa ou outros socialmente relevantes,
contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.
Esta associação desempenha relevantes funções 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, entre outros.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Assim, considerando que estão reunidas as condições para atribuição do presente subsidio,
nos termos do disposto do art.°

9~0

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a

Entidades Terceiras, mediante celebração de protocolo, proponho a atribuição de um subsídio
de apoio às suas atividades regulares de 4.000,00 € durante o corrente ano.”
Por informação da contabilidade existem fundo disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

Instituições sem fins

lucrativos, e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura Desporto

e Tempos Livres, no projeto 2019 5041

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas.

A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.1.2.-Centro Cultural e recreativo da Marmeleira
Regional de XCO Irmânia:

—

Apoio ao Campeonato e Taça

—

Foi presente o oficio referência 01/2019, de 06/07/2019, do Centro Cultural e Recreativo
da Marmeleira em que dá conhecimento que, sendo os desportos da natureza um fenómeno
crescente em todo o mundo constituindo meios de dinamização /divulgação do território, vai
em colaboração com alguns atletas do Concelho realizar na sua sede e terrenos envolventes o
XCO Irmânia/Campeonato Regional AC Viseu, no próximo 25 de Agosto.
Assim, face aos parcos recurso de que dispõe solicita o apoio financeiro do Município para
minimizar as despesas inerentes àquela realização.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
mil euros, (1.000,00 E).
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Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins

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

—

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas,

devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo compromisso.
6.1.3.-Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Vila Nova
Pesca Desportiva:

—-----------—

—

Apoio 24°. Convivio de

—-----—--—-

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta referência 01/2019, datada de 01/07/2019, da
Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Vila Nova, informando da realização, a 16 de
setembro, do seu 24°. Concurso de Pesca Desportivo, e considerando que aquela atividade
encontra-se inscrita no seu plano de atividades solicita o apoio financeiro do Município para
fazer face às despesas inerentes à mesma.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de cento e cinquenta euros (150,00

€).

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

—

Instituições sem fins

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

—

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas,

devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo compromisso.
6.1.4.-Mortágua Futebol Clube

—

Apoio a piloto de Ralis Mortaguense.

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 09/08/2019 do Mortágua Futebol
Clube através da qual dá conhecimento que pretende apoiar concorrentes de provas do desporto
automóvel, com o intuito de promover esta modalidade desportiva.
Está incluído naquele contexto o apoio que pretende dar a Leonardo Filipe Ferreira Coelho,
participante ao Campeonato do Centro de Ralis (CCR), campeonato que integrou o rally de
Mortágua, realizado a 3 e 4 de maio último.
Este piloto reside em Mortágua assim como o seu navegador Filipe Gomes, pelo que as
suas participações no CCR, em feiras e em outros eventos, podem contribuir para utia maior

lo
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divulgação para o Município de Mortágua, já que para além do emblema do Mortágua Futebol
Clube ostenta também publicidade a este Município.
Tendo em conta que este desporto requer algum investimento, solicita um apoio financeiro
para a ajuda da concretização do projeto em questão, cujo orçamento para participação nos
diversos trofeus.
Assim, o Senhor Presidente, com o objetivo de contribuir na comparticipação das despesas
de participação nas provas que irão decorrer ao longo do ano, propâs a atribuição do valor de
mil oitocentos e cinquenta euros (1.850,00 €) ao Mortágua Futebol Clube, destinada ao
patrocínio do referido piloto mortaguense, ficando este como contrapartida obrigado a inserir o
logótipo do município no seu equipamento, bem como, a fazer referência ao apoio nas ações de
comunicação com os media.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.1.5.-Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Irmânicos” da Marmeleira
Ampliação do Espaço Museológico:

—-—---

—

—---

—

Apoio

—--

---—Pelo Senhor Presidente foi presente a carta do Rancho Folclórico e Etnográfico “Os
Irmânicos” da Marmeleira, datada de 31/05/2019 e recebida a 09 08 2019, a informar que
desde a abertura ao público, o Raízes e Memórias

—

Núcleo Museológico da Irmânia mantêm

uma atividade regular, com abertura ao público aos domingos e tem realizado algumas dezenas
de atividade quer para o público em geral, quer para grupos específicos, entre as quais Escolas
e Instituições Públicas de Solidariedade Social.
No entanto dada a elevada potencialidade do Espaço, atividade realizada encontra-se
aquém do que poderia ser efetuado e atingida com um reforço da coordenação entre as forças
vivas do Concelho.
Após a implementação do Raízes e Memórias Núcleo Museológico da Irmânia é crucial
investir na sua rentabilização de modo a proporcionar o retomo adequado à população, seja
pela realização de atividades diretamente vocacionadas para os locais, seja pela atração de
novos públicos. Aquele espaço, não sendo só por si só um marco que possibilite uma atração
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CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

significativa de turistas será certamente uma âncora de uma oferta alargada e concertado do
concelho de Mortágua, uma vez que a Marmeleira está englobada na Grande Rota do Bussaco.
Assim, por forma a cumprir aquele objetivo pretende realizar obras de ampliação da Sala
Basilio Lopes Pereira que permitem melhorar a apresentação de um espólio único, que por
questões de espaço não se encontra nas melhores condições, quer de apresentação, quer
sobretudo de conservação. A ampliação daquele espaço implica a mudança de algumas alfaias
agrícolas de grandes dimensões para um alpendre a construir em terreno adjacente, entretanto
adquirido, onde já se encontra um espigueiro e uma arrecadação, aquele espaço seria vedado e
integrado definitivamente no restante espaço.
Adicionalmente pretende também a colaboração da Câmara Municipal na conceção,
produção e colocação de materiais de promoção e sinalização do espaço, essenciais na sua
dinamização, mas também na sua utilização regular.
Assim, face ao exposto, e considerando que o Espaço Museológico da Marmeleira se
encontra instalado nos edificios municipais das inativas Escola do l~’. Ciclo do Ensino Básico e
Pré-Primária da Manneleira, sitos na Rua da Escola, n°.6, Marmeleira, conforme Protocolo
celebrado com esse Município, em 6 06 2012, de cedência da utilização e uso dos mesmos,
solicitam de acordo com o disposto na cláusula 4~. daquele Protocolo, autorização para a
execução de obras atrás referidas de ampliação da Sala Basilio Lopes Pereira.
Solicitam, também, considerando os parcos recursos financeiros de que dispõe esta
Coletividade, o apoio financeiro dessa Câmara Municipal para fazer face ao avultado
investimento inerente à obra acima referida cujo mapa de trabalhos do projeto de execução, em
anexo, prevê um valor base de orçamento de dezasseis mil duzentos e quarenta e cinco euros

(16.245,00 €), sem IVA incluído.
O

Senhor Presidente considerando que:

Esta associação tem 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.
12
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O pedido da Associação se enquadra no no. 2, do artigo 3°. do Regulamento Municipal
para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Propôs a atribuição de um subsídio no montante de quinze mil euros (15.000,00

€)

para

apoio à realização de obras ampliação do Espaço Museológico a celebração de Protocolo
conforme dispõe o n°. 1 do aa° 4.° 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 2019/5042
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
7.-ACÃOSOCIAL:----—----—---—

—

—

7.1.-TRANSFERÊNCIA PARA IPSS:
7.1.1.-Centro

Balmar

—

—

—

—

Apoio para a qualificação do Centro Social

funcionamento do Centro de Dia:

—

e para o

—______

Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalho.
8.-HABITACÃO E URBANIZACÃO:-------

—------

8.1.-BAIRRO DE HABITAÇÃO SOCIAL:

—----——

8.1.1.-Pedido de Rescisão de Contrato

—

Lote 9 A, Rch Dt°.:---—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação da Técnica dos Serviços Sociais do
Município, datada de 17/07/2019, a informar que o irmão do Senhor Carlos Alberto Gonçalves
Lobo, titular do contrato de arrendamento do fogo T2, lote 9 A, RJCh, Dt°. do Bairro de
Habitação Social da Gandarada, lhe comunicou o falecimento, em 07/07/2019, do mesmo
conforme assento de óbito que apresentou pelo que solicitou a denuncia do referido contrato.--A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a denúncia do contrato de arrendamento.----

:3
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8.2.-PLANEAMENTO URBANISTICO:

-

—

—

8.2.1.-INICIO DO PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR
DOCRAFUNCHO:

—

—------—

—

—

Considerando que:
----Ao abrigo do artigo 76°. do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT), publicado através do DL 80/2015, 14 de agosto, a Câmara deliberou na Reunião
ordinária de 21 02/2018 conjugada com a Reunião extraordinária de 22/02/2018 e deliberou
por unanimidade iniciar o processo de alteração do Plano de Pormenor do Crafuncho, devendo
o mesmo estar concluído no prazo de 24 meses.
Na mesma reunião de Câmara, e nos termos do previsto na alínea b) do n°. 1 do artigo
126°. do RJIGT, foi deliberado aprovar a proposta de Suspensão Parcial do Plano de Pormenor
do Crafuncho e o respetivo estabelecimento de medidas preventivas, ao abrigo do n°. 2 do
artigo

1340.

do mesmo diploma.

A Assembleia Municipal de Mortágua, em sessão extraordinária realizada a 28 de março de
2018 deliberou determinar a suspensão parcial do Plano de Pormenor do Crafuncho por um
período de 24 meses, bem como o estabelecimento de medidas para a mesma área.
De acordo com o estipulado na alínea i) do n°. 4 do artigo 191°. do RJIGT esta deliberação
foi publicada em Diário da República 2~. Série, através do Aviso n°. 5324/2018, de 19 de abril
de 2018.
Por lapso não foi aprovada na deliberação da Câmara relativa ao inicio do procedimento de
alteração do Plano de Pormenor a sua não sujeição ambiental, e os termos de referência não
foram publicados em Diário da República, conforme o disposto n°. 1 do artigo 76°. do RJIGT
não tendo sido aberto o período de participação preventiva para formulação de sugestões e
informações que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento.
Assim, e considerando que:
a) Os trabalhos técnicos inerentes à alteração do Plano ainda se encontram a decorrer;
b) Para a sua conclusão é necessário prolongar o prazo em curso;
c)

É

fundamental retificar a não publicação do inicio do procedimento deli
14
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respetivos termos de referência aí determinados.
----d)

É

relevante para a prossecução da alteração ao Plano de Pormenor a auscultação da

população através da participação preventiva para a fonnulação de sugestão e informações que
possam ser considerados no procedimento de acordo com o artigo 88 ¶ do RJIGT.
O Senhor Presidente propôs que a Câmara delibere o seguinte:
Aprovar a prorrogação do prazo de elaboração da Alteração do Plano de Pormenor do
Crafuncho, por um prazo de 24 meses, nos termos do estipulado no n°. 6 do artigo 76°. do
RJIGT.
Aprovar e publicar os termos de referencia que fundamentam a oportunidade da alteração
que fixam os respetivos objetivos que constam da proposta de suspensão e das Medidas
preventivas.
Aprovar não sujeitar à avaliação ambiental estratégica a alteração ao Plano de Pormenor do
Crafuncho, dado tratar-se de pequenas alterações ao regulamento não suscetíveis de
provocarem efeitos significativos no ambiente, nos termos dos n°. 1 e 2 do artigo 78°. do RJIGT
e anexo do Decreto

—

Lei n°. 232/2007 na sua atual redação.

Aprovar iniciar o período de participação preventiva com a duração de 15 dias úteis a
iniciar no 5°. dia após a publicação do Aviso de aprovação da prorrogação do prazo de
elaboração da alteração do Plano de Pormenor do Crafuncho.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade:
Aprovar a prorrogação do prazo de elaboração da Alteração do Plano de Pormenor do
Crafuncho, por um prazo de 24 meses, nos termos do estipulado no n°. 6 do artigo 76°. do
RJIGT.
Aprovar e publicar os termos de referencia que fundamentam a oportunidade da alteração
que fixam os respetivos objetivos que constam da proposta de suspensão e das Medidas
preventivas.
Aprovar não sujeitar à avaliação ambiental estratégica a alteração ao Plano de Pormenor do
Craflincho, dado tratar-se de pequenas alterações ao regulamento não suscetíveis de
provocarem efeitos significativos no ambiente, nos termos dos n°. 1 e 2 do artigo 78°. dG RJIGT
15
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e anexo do Decreto

—

Lei n°. 232/2007 na sua atual redação.

Aprovar iniciar o período de participação preventiva com a duração de 15 dias úteis a
iniciar no 5°. dia após a publicação do Aviso de aprovação da prorrogação do prazo de
elaboração da alteração do Plano de Pormenor do Craflincho.
9.-PROTECÃO CIVIL:—
9.1.-ASSOCIAÇÃO
MORTÁGUA:

—

HUMANITÁRIA

DOS

--------—--

BOMBEIROS

——

VOLUNTÁRIOS

—----—

9.1.1.-Prestação de Contas de Gerência de 2018:

—

——---—---—

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência D/JM

—

DE
-

—

DNF de 29/07/20 19

,

da

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua através do qual remete a
Conta de Gerência de 2018 e Parecer do Conselho Fiscal, aprovados.
A Câmara depois de analisar as Contas da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Mortágua e, independentemente das vicissitudes que se verificaram naquela
Associação, releva o esforço dos

Órgãos Sociais para repor a regularidade financeira da

mesma.
10.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:

—

10.1.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:

—---—

—

10.1.1.-Lote 2 e 3 do Loteamento da P. Fase do Plano de Pormenor para Ampliação do
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
construção:

—

—

Prorrogação do inicio da obra de
—

——---

No seguimento da notificação efetuada pelo este Município através do oficio n°. 1663, de
24/06/2019, sobre inicio da construção nos lotes 2 e 3, do loteamento da 1~. Fase da Ampliação
do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, foi presente a comunicação, datada 5/07/2019,
da empresa Águas das Caldas de Penacova Ld~’., com NIPC 502561840, com sede na Mata das
Caldas, 3360— 192 Penacova, em que informa que ainda não estão reunidas todas as condições
para iniciar a obra do armazém, anexando plantas e alçados para servir de estudo prévio da sua
pretensão.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade prorrogar o
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inicio da construção por mais cento e oitenta (180) dias.
10.1.2.-Lote 8 do Loteamento da

2a•

Fase do Plano de Pormenor para Ampliação do

Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
construção:--—

—

—

Prorrogação do inicio da obra de

—

—

No seguimento da notificação efetuada pelo Município através do oficio n°. 1665, datado
de 24/06/2019 sobre inicio da construção no lote 8, do loteamento da 2~. Fase da Ampliação do
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, foi presente a comunicação, datada 15/07/2019 da
empresa Conclusa L&., com NIPC 509 164 293, com sede na Av. Dr°. João Almiro n°. 1670,
loja 3 3465- 051, Campo de Besteiros, em que informa que se encontra na fase de elaboração
dos projetos com vista à comunicação de construção no referido lote, mas que por
circunstâncias diversas ainda não lhe foi possível concretizar.
Assim, solicita a análise do estudo prévio que anexa que traduz o plano de intenção para o
local e lhe seja concedido um prazo mais alargado para a apresentação da comunicação prévia
final.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade prorrogar o prazo de
inicio da construção por mais cento e oitenta (180) dias.
11.-COMUNICACÕES E TRANSPORTES:
11.1.-REDE VIÁRIA MUNICIPAL:
11.1.1.-Infraestruturas de Portugal

—

—-—

—

-

——

—

Empreitada “1P3 —Nó de Penacova (1Cm

59+000/Ponte sobre o Rio Dão (km 75+160”:-—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente foi presente o oficio referência DRP —R12019/790, de
11/07/2019, da Infraestruturas de Portugal, em que informa, no âmbito da empreitada em
epígrafe, que

a partir do dia 15 Julho, iniciar-se-ão os trabalhos de implementação de

sinalização temporária numa 2~. zona de intervenção, que decorrerão entre o KM 64+500 r o
km 66+800, com a supressão da via à direita no sentido Coimbra

—

Viseu, prevendo-se que o

basculamento d trafego para lxi via se realize no decurso do dia 17 de julho.
A Câmara tomou conhecimento.
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12.- ADMINISTRÁCÃO:

—---

—--

—---

-

12.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO PARÁ O ANO DE 2019

Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento
Municipal do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos nos termos do ponto
8.3.2.3 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 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

três mil euros (3.000,00 €);

—

—

Anulação despesas correntes

doze mil euros (12.000,00 €);

—

oitenta e sete mil euros (87.000,00 €);
—

doze mil euros (12.000,00 €).

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprová-la, ficando a mesma arquivada nos serviços de contabilidade.
12.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO PARÁ O ANO
DE2019:

——

—------

—

—

Considerando a necessidade de dotar diversos projetos das Opções do Plano do corrente
ano de verbas necessárias à satisfação de compromissos assumidos decorrentes da evolução
normal dos empreendimentos em curso, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do
ponto 8.3.2.3 do Decreto

—

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

33°. da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de alteração às Opções do Plano do
corrente ano que apresentava os seguintes valores:
Modificação de Financiamento definido

—

setenta e cinco mil euros (75.000,00 €).

Modificação de Financiamento não definido

—

setenta e cinco mil euros (75.000,00

€).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por unanimidade
aprová-la, ficando a mesma arquivada nos serviços de contabilidade.
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12.3.-ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM A
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE PARA “REQUALIFICAÇÃO DAS
LINHAS DE ÁGUA AFETADAS PELOS INCÊNDIOS:-----

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrada no
dia 30/07/2019, com a APA- Agência Portuguesa do Ambiente

(IP) e o Município de

Mortágua para a Requalificação das Linhas de Água afetadas pelos Incêndios de 2017, que se
dá aqui por integralmente reproduzido e que fica apenso à presente ata.
A Adenda ao Protocolo visa alterar a cláusula 4~. do Protocolo, nomeadamente alíneas

j),

n) e o) e que se reporta aos prazo de reembolso das verbas, concretização financeira e
apresentação do relatório final de execução fisica e financeira.
Assim, nos termos da alínea a) do n°.l e 3 do art°.

350

da Lei n°. 75/2013, de 12 de

setembro propôs que a Câmara Municipal delibera-se ratificar o seu ato de assinatura da
Adenda ao Protocolo a celebrada com a APA- Agencia Portuguesa do Ambiente (IP) e o
Município de Mortágua para a Requalificação das Linhas de Água afetadas pelos Incêndios de
2017.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o ato de
assinatura da Adenda ao Protocolo.
12.4.-TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS:

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio re?. 1804/2019, do Gabinete do Secretário de
Estado das Autarquias Locais através da qual informa que os prazos de comunicação para a não
aceitação das competências pelos Municípios nos anos de 2019 e 2020:
No caso especifico da área sectorial da educação deverá considerar-se para esse efeito o
ano letivo de 2019/2020, aplicando-se, pois, a prorrogação até 30 de setembro de 2019 às
comunicações referentes ao ano letivo de 2020/2021.
No caso especifico da área sectorial da saúde a comunicação termina no próximo dia 17 de
setembro de 2019
Esclarece também ainda que a prorrogação do prazo para a comunicação à Direção

—

Geral

das Autarquias Locais da intenção de exercer as competências transferid~godo
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processo da descentralização no ano de 2020 para o dia 30 de setembro de 2019 se aplica
também às freguesias no que respeita às comunicações que deviam enviar à DGAL, nos termos
do n°.2 do artigo 12°. do Decreto

—

Lei n°. 57/2019, de 30 de abril.

A Câmara tomou conhecimento.
12.5.-HASTA PÚBLICA PARA A CEDÊNCIA DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO/BAR,
COM ESPLANADA, SITO NO CENTRO DE BTT (EX-PRAIA FLUVIAL DO VAU),
PARQUE VERDE DA PONTE:

—

—

-----Pelo Senhor Presidente foi presente a Ata da Hasta Pública para a Cedência do Direito de
Ocupação do Espaço/Bar e Esplanada, em Mortágua, realizada no dia 13/08/2019, em que foi
arrematada provisoriamente nos termos do Regulamento da Hasta Pública:
Pelo valor anual de seiscentos e dez euros (610,00 €), acrescido de IVA, a Bruno
Alexandre de Oliveira Gouveia Sobral, com NIF 225667894, residente na Rua de São João,
n°.39, Gândara, 3450

416 Mortágua.

Assim, o Senhor Presidente propôs que nos termos do artigo 18°. do Regulamento da Hasta
Pública a Câmara aprove a adjudicação definitiva ao adjudicatário acima referido e pelo valor
constante no respetivo auto de adjudicação provisória.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
adjudicação definitiva do direito de ocupação do Espaço/Bar e Esplanada, ao concorrente
acima identificado, pelo valor de seiscentos e dez euros (610,00 €), acrescido de IVA, devendo
a mesma ser formalizada através da celebração de contrato escrito, nos termos artigo 20°. do
Regulamento da Hasta Pública.
12.6.-CONTRATO PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS
CELEBRADO COM A BP PORTUGAL
LUBRIFICANTES, SA.

—

-

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E

Obras no Posto BP Mortágua:

—---—-

--—-Pelo Senhor foi presente o oficio datado de 18/07/2019 da Petrolmor, L&. , Posto da BP de
Mortágua, através do qual informa que aquele Posto, que se encontra aberto há mais de 20
anos, irá encerrar durante o mês de Setembro para a realização de obras por forma a cumprir as
Regulamentações Legais que se prendem com a renovação do Alvará de ~
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Assim considerando o contrato celebrado entre o Município e a BP Portugal para
fornecimento contínuo de combustíveis e por forma a minimizar as consequências que poderão
ocorrer pelo facto do Posto da BP Mortágua se encontrar indisponível no período do decurso
das obras, que nunca será inferior a três semanas, propõe a solução seguinte:
Fornecer ao Município e a colocar no estaleiro Municipal alguns tanques de mil (1000)
litros que iriam sendo abastecidos conforme as necessidades dos serviços municipais, e onde
poderia continuar a usufruir do desconto acordado com a BP PORTUGAL, sendo sempre o
transporte e a entrega de sua responsabilidade.
Sendo esta a melhor solução possível solicita que a Câmara se pronuncie sobre a mesma ou
que apresente outra que entenda que seja mais conveniente.
A Câmara depois de analisar a solução apresentada inerente ao fornecimento de
combustíveis no período de execução das obras no Posto da BP em Mortágua (Petrolmor, Lda),
e tendo em consideração as questões de segurança das instalações dos nossos Estaleiros
Municipais que se colocavam perante a execução da mesma, deliberou por unanimidade
suspender o contrato celebrado com a BP PORTUGAL no período do decurso das obras do
referido Posto da BP.
----A Câmara mais deliberou por unanimidade, de acordo com alínea c) do artigo 24°. do CCP
alínea c) do artigo 24°. do Código da Contratação Pública considerando a medida do
estritamente necessário e por motivo de urgência imperiosa resultante de acontecimento
imprevisível à entidade adjudicante, por forma a suprimir as necessidades urgentes
imperiosas e imprescindíveis de abastecimento de combustível das máquinas, viaturas e
equipamentos afetas ao desenvolvimento dos serviços das diversas áreas de intervenção do
Município e de modo garantir a eficaz resposta dos respetivos serviços públicos à população,
que o fornecimento de combustíveis às viaturas, máquinas e equipamentos municipais, a partir
do dia 1 de setembro e enquanto decorrer a execução de obras no Posto da BP Mortágua

-

Petrolmor, Lda., seja feito pela Petrogal, S.A., mais concretamente pelo seu Posto GALP de
Mortágua (Vale de Açores), desde que a mesma faça o valor de desconto da sua proposta rei”.
1-3217237013, de 8-ago-2108, apresentada ao procedimento de concurso público internacional
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efetuado em 2018, em que ficou posicionada em segundo lugar, sendo o valor previsional do
fornecimento por mês de quinze mil euros (15.000,00€) de gasóleo e de mil euros (1.000,00

€) de gasolina.
12.7.-ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO
DE UM ASSISTENTE OPERACIONAL (COVEIRO) EM REGIME DE CONTRATO
DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO:
O Senhor Presidente apresentou a proposta que a seguir se transcreve:
1.-Nos termos do disposto no artigo 30.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.° 35 2014, de 20 de junho, adiante designada por LTFP, conjugado com o
disposto no artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão
executivo promover o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação de postos de
trabalho previstos e não ocupados no mapa pessoal;

2.-É imprescindível o recrutamento de um (1) trabalhador Assistente Operacional para o
desempenho de funções de Coveiro, afeto à Divisão de Planeamento e Administração do
Território (DPAT), do Município de Mortágua;
3.-Encontra-se previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal de 2019, aprovado na reunião
do executivo no dia 12 de dezembro de 2018, e aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão
realizada no dia 21 de dezembro de 2018, na DPAT, um (1) posto de trabalho a preencher na
categoria de Assistente Operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado;
4.-O Município de Mortágua não se encontrava em 31 de dezembro de 2018 nem se
encontra atualmente, em nenhuma das situações descritas no artigo 55.° da LOE 2019, isto é,
em situação de saneamento ou rutura financeira;
5.-De acordo com o n.° 1 do artigo 34.° da Lei n.° 25/201 7, de 30 de maio, nenhum dos
órgãos ou serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação fixado no artigo 2.° daquela lei pode
iniciar procedimento para a contratação de prestação de serviço ou recrutar trabalhador, por
tempo indeterminado ou a título transitório, sem prejuízo do regime da mobilidade, que não se
encontre integrado no mapa de pessoal para o ::al se opera o recrutamento, ant~xut~,
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procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de valorização profissional,
para as funções ou os postos de trabalho em causa;
6.-A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, que de acordo com o artigo 13.°
da Lei n.° 77/2015, de 29 de julho, passou, juntamente com as restantes comunidades
intermunicipais, a assumir as funções de Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias
(EGRA), ainda não aprovou o regulamento relativo à sua constituição e funcionamento, nem
possui lista nominativa dos trabalhadores que são colocados em situação de valorização,
conforme comunicação por correio eletrónico datada de 09/05/20 19.
7.-Atualmente não existe reserva de recrutamento interna, de acordo com o artigo n.° 40.°
da Portaria n.° 83-AJ2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.° 145A12011, de 6 de abril;
8.-Nos termos do estabelecido no n.° 3 do artigo 30.° da LTFP, aprovada pela Lei n.°
35/2014, de 20 de junho, o procedimento concursal inicia-se de entre os trabalhadores
detentores de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado
9.-Os princípios da racionalização, eficiência e economia de custos que devem presidir à
atividade administrativa justificam que o órgão executivo autorize a abertura de um
procedimento concursal único, e que de acordo com o disposto no n.° 4 do citado artigo 30.°, à
qual podem concorrer candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público
previamente estabelecida;
10.-Os encargos com a contratação de 1 (um) trabalhador Assistente Operacional estão
previstos no Orçamento da Câmara Municipal da Mortágua para o corrente ano,.---Nesta conformidade, proponho que a Câmara Municipal delibere nos termos do artigo 30.°
da LTFP, conjugado com o disposto no artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de
setembro, aprovar a abertura do procedimento concursal para recrutamento de um (1)
Assistente Operacional, para o exercício de funções de coveiro, em regime de contrato em
funções públicas a termo indeterminado, podendo ser recrutados trabalhadores com vínculo de
emprego público ou sem vínculo de emprego

:~&0~.
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A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente.
12.8.-ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO
DE

CINCO

ASSISTENTES

OPERACIONAIS

(SAPADOR

FLORESTAL)

EM

REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO
RESOLUTIVO CERTO:
----Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta que a seguir se transcreve:
1.-Nos termos do disposto no artigo 30.” da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.° 35/20 14, de 20 de junho, adiante designada por LTFP, conjugado com o
disposto no artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão
executivo promover o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação de postos de
trabalho previstos e não ocupados no mapa pessoal;

2.-É imprescindível o recrutamento de cinco ( 5) trabalhadores para a carreira/categoria de
Assistente Operacional, para o desempenho de funções de Sapador Florestal , afeto à Serviço
Municipal de Proteção Civil do Município de Mortágua;
3.-Encontra-se previsto e não ocupados no Mapa de Pessoal de 2019, aprovado na reunião
do executivo no dia 12 de dezembro de 2018, e aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão
realizada no dia 21 de dezembro de 2018, no Serviço Municipal de Proteção Civil, cinco (5)
postos de trabalho a preencher na categoria/carreira de Assistente Operacional, área de
atividade de Sapador Florestal, e que constitui a Equipa de Sapadores aprovado pelo ICNF, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo resolutivo certo.
4.-O Município de Mortágua não se encontrava em 31 de dezembro de 2018 nem se
encontra atualmente, em nenhuma das situações descritas no artigo 55.° da LOE 2019, isto é,
em situação de saneamento ou rutura financeira;
5.-De acordo com o n.° 1 do artigo 34.° da Lei n.° 25/2017, de 30 de maio, nenhum dos
órgãos ou serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação fixado no artigo 2.° daquela lei pode
iniciar procedimento para a contratação de prestação de serviço ou recrutar trabalhador, por
tempo indeterminado ou a título transitório, sem prejuízo do regime da mobilidade, que não se
encontre integrado no mapa de pessoal para o qual se opera o recrutamento, antes de executado
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procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de valorização profissional,
para as funções ou os postos de trabalho em causa;
6.-A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, que de acordo com o artigo 13.°
da Lei n.° 77/2015, de 29 de julho, passou, juntamente com as restantes comunidades
intermunicipais, a assumir as funções de Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias
(EGRA), ainda não aprovou o regulamento relativo à sua constituição e funcionamento, nem
possui lista nominativa dos trabalhadores que são colocados em situação de valorização,
conforme comunicação por correio eletrónico datada de 29/07/2019.
7.-Atualmente não existe reserva de recrutamento interna, de acordo com o artigo n.° 40.°
da Portaria n.° 83-A12009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.° 145A/2011, deóde abril;
8.-Nos termos do estabelecido no n.° 3 do artigo 30.° da LTFP, aprovada pela Lei n.°
35/2014, de 20 de junho, o procedimento concursal inicia-se de entre os trabalhadores
detentores de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado;

9.-Os princípios da racionalização, eficiência e economia de custos que devem presidir à
atividade administrativa justificam que o órgão executivo autorize a abertura de um
procedimento concursal único, e que de acordo com o disposto no n.° 4 do citado artigo 30.°, à
qual podem concorrer candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público
previamente estabelecida;
lO.- Os encargos com a contratação de cinco (5) trabalhadores na categoria/carreira de
Assistente Operacional estão previstos no Orçamento da Câmara Municipal da Mortágua para o
corrente ano.
Nesta conformidade, proponho que a Câmara Municipal delibere nos termos do artigo 30.°
da LTFP, conjugado com o disposto no artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de
setembro, aprovar a abertura do procedimento concursal para recrutamento de cinco (5)
Assistente Operacional, para o exercício de funções de Sapador Florestal, em regime de
contrato em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, iynovavel,
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podendo ser recrutados trabalhadores com vínculo de emprego público ou sem vínculo de
emprego público”.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente.
12.9.-ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO
DE

TRÊS

TÉCNICOS

SUPERIORES

PARA

O

DESENVOLVIMENTO

DE

ATIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC), PROJETOS NO
ÂMBITO DO CURRÍCULO LOCAL, ATIVIDADES DE APOIO EDUCATIVO,
ATIVIDADES

DE

APOIO

À

FAMÍLIA, OUTRAS ATIVIDADES

TÉCNICAS

ESPECIALIZADAS, EM REGIME CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES
PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO:
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta que a seguir se transcreve:
1.-Nos termos do disposto no artigo 30.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.° 35/20 14, de 20 de junho, adiante designada por LTFP, conjugado com o
disposto no artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão
executivo promover o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação de postos de
trabalho previstos e não ocupados no mapa pessoal;
2.-É imprescindível o recrutamento de 3 Técnicos Superiores para o desenvolvimento de
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), projeto no âmbito do currículo local,
atividades de apoio educativo, atividades de apoio à família, outras atividades técnicas
especializadas, sendo: dois Técnicos Superiores da área de Inglês; Um Técnico Superior da
área de Educação/Expressão Musical

.

3.-Encontra-se previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal de 2019, aprovado na reunião
do executivo no dia 12 de dezembro de 2018, e aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão
realizada no dia 21 de dezembro de 2018, na Divisão de Desenvolvimento Económica e Social
(DES), três (3) postos de trabalho a preencher na categoria de Técnico Superior, em regime
de contrato de trabalho em fUnções públicas, por tempo resolutivo certo.
4.0 Município de Mortágua não se encontrava em 31 de dezembro de 2018 nem se
encontra atualmente, em nenhuma das situações descritas no artigo 55.° da LOE 201
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em situação de saneamento ou rutura financeira;
5.-De acordo com o n.° 1 do artigo 34.° da Lei n.° 25/2017, de 30 de maio, nenhum dos
órgãos ou serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação fixado no artigo 2.° daquela lei pode
iniciar procedimento para a contratação de prestação de serviço ou recrutar trabalhador, por
tempo indeterminado ou a título transitório, sem prejuízo do regime da mobilidade, que não se
encontre integrado no mapa de pessoal para o qual se opera o recrutamento, antes de executado
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de valorização profissional,
para as funções ou os postos de trabalho em causa;
6.- Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, que de acordo com o artigo 13.° da
Lei n.° 77/2015, de 29 de julho, passou, juntamente com as restantes comunidades
intermunicipais, a assumir as funções de Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias
(EGRA), ainda não aprovou o regulamento relativo à sua constituição e funcionamento, nem
possui lista nominativa dos trabalhadores que são colocados em situação de valorização,
conforme comunicação conforme comunicação por correio eletrónico de 29 07 2019.
7.-Atualmente não existe reserva de recrutamento interna, de acordo com o artigo n.° 40.°
da Portaria n.° 83-A12009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.° 145A12011, de6de abril;
8.-Nos termos do estabelecido no n.° 3 do artigo 30.° da LTFP, aprovada pela Lei n.°
35/2014, de 20 de junho, o procedimento concursal é iniciado dentro dos trabalhadores
detentores de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado;

9.-Os

princípios da racionalização, eficiência e economia de custos que devem presidir à

atividade administrativa justificam que o órgão executivo autorize a abertura de um
procedimento concursal único, e que de acordo com o disposto no n.° 4 do citado artigo 30.°, à
qual podem concorrer candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público
previamente estabelecida;
10.-Os encargos com a contratação de três (3)

Técnicos Superior estão previstos no

Orçamento da Câmara Municipal da Mortágua para o corrente ano.
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Nesta conformidade, proponho que a Câmara Municipal delibere nos termos do artigo 30.°
da LTFP, conjugado com o disposto no artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de
setembro, aprovar a abertura do procedimento concursal para recrutamento de três (3) Técnicos
Superior, (2 área de Inglês e 1 área Educação/Expressão Musical), em regime de contrato em
funções públicas a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, renovável, podendo ser
recrutados trabalhadores com vínculo de emprego público ou sem vínculo de emprego
público”.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente.
12.10.-FIXAÇÃO DE PREÇO DE VENDA NA FESTA DA JUVENTUDE! FEIRA DAS
ASSOCIAÇÕES DE COPO ECOLÓGICO REUTILIZAVEL:------

-

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Senhor Vereador que a seguir se
transcreve:
“

Sendo a Educação Ambiental uma das grandes prioridades do Município e considerando

a sua preocupação na sustentabilidade ambiental e a diminuição de produção de plásticos, é
premente uma nova visão dos eventos que o Município organiza como é o caso da Festa da
Juventude/Feira das Associações.
A experiência dos últimos anos verifica-se que a produção do lixo proveniente dos copos
descartáveis representa milhares de toneladas.
Neste sentido de forma a diminuir a quantidade de lixo produzido na Festa da
Juventude/feira das Associações, foram adquiridos copos reutilizáveis alusivos ao evento.
Assim, propõe-se a venda dos copos a 0,50 € a unidade e as fitas de segurança a 0,50 e a
unidade.
Importa Salvaguardar que o copo não se tome descartável, assim, propõe-se ainda a
possibilidade de reembolso, em igual montante (0,50 € a unidade) pelos copos utilizados e
entregues em boas condições”.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o preço de cinquenta cêntimos (0,50 €) de
venda dos copos e cinquenta cêntimos (0,50 €) para as fitas, bem como o reembolso em valor
igual pelos copos utilizados e entregues em boas condições.
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12.11.-ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE OURO DE MÉRITO MUNICIPAL
DESPORTIVA PORTUGUESA DE WORMELDANGE:

-

À UNIÃO
—

---—Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: “Considerando que o
Regulamento em vigor para Atribuição de Medalhas Municipais prevê, no seu artigo 6°. que se
distinga com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal pessoas individuais ou coletivas, de
cujos atos resulte aumento do prestígio do Município de Mortágua, melhoria das condições
de vida da população ou contribuições relevantes nos campos da ciência, do ensino, da
sua cultura, da arte do desporto ou da solidariedade social.
Considerando que a Medalha de Mérito Municipal é de Ouro ou de Prata ou de Cobre,
conforme o valor atribuído aos atos praticados.
Considerando que é da competência da Assembleia Municipal aprovar, por deliberação
maioritária de todos os seus membros em efetividade de funções, mediante, proposta da
Câmara da atribuição da Medalha de Ouro de Mérito Municipal, devendo a mesma medalha
ser entregue em cerimónia pública.
Proponho que a Câmara delibere aprovar que seja atribuída a Medalha de Ouro de Mérito
Municipal à União Desportiva Portuguesa de Wormeldange como reconhecimento da sua
dedicação, e empenho, o seu exemplo único de altruísmo, solidariedade e cidadania para com o
Município de Mortágua, ao longo dos seus 30 anos existência, contribuindo com apoios, desde
donativos financeiros, à oferta de viaturas, a Associações e Instituições de Solidariedade Social
do concelho.
A Câmara deliberou, por escrutínio secreto e por unanimidade, aprovar a proposta e
submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal.
13.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:

—

13.1.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO DO PROCESSO DE
OBRAS N°. 01/2016/113, DE ALTERAÇÃO DE UMA MORADIA:

——

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2016/113, em nome de Maria de
Fátima Martins Jesus, residente em Rua de Schiffange,L- 4316, Esch-Sur-Alzette,
Luxemburgo-, referente à alteração e ampliação de moradia, na Rua deSanlio,n°.9,
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Riomilheiro, Sobral, com vista à declaração de caducidade do licenciamento daquele processo
de operação urbanística.
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 05/06/2019, ao abrigo do
da alínea a), n°. 3 do artigo

71.0

do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual

redação, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

—

RJUE, e artigos 121.° e

seguintes do CPA, foi a Senhora Maria de Fátima Martins Jesus notificada através do oficio
referência, 1635, de 18/06/2019, para, querendo, se pronunciar, em sede de audiência prévia,
por escrito, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação, sobre a intenção de declarar a
caducidade do processo n.° 01/2014 122 que deu origem ao alvará de licença n°.7/2017 cujo
término da 2~. prorrogação ocorreu em 09/02/20 19, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.° 3
do artigo

71.0

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo

Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, uma vez que as obras não
forem concluídas no prazo fixado na licença ou na autorização ou suas prorrogações, contado a
partir da data da emissão do alvará, nem se pronunciou no prazo concedido.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade em conformidade
alínea d) do n.° 3 do artigo

71.0

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE),

aprovado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, declarar, a
título de decisão final, a caducidade do processo n.° 01 2016/113, que deu origem ao alvará de
licença n°. 7/2017, cujo término ocorreu em 09/2/2019, com o consequente arquivamento
definitivo do processo, sendo dado conhecimento ao requerente e aos serviços de fiscalização.-13.2.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO DO PROCESSO DE
OBRAS N°. 01/2018/16 DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA:

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2018/16, em nome de Cláudio
Martins, residente em 10 Route de Montgarde, 78410— Nezel, França, referente à Alteração e
Ampliação de Edificio destinado a habitação e anexos, sito na Rua de 5. bento, Caparrosinha,
Freguesia da Marmeleira, com vista à declaração de caducidade do licenciamento para a
realização da operação urbanística.
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 03/07/2019,
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disposto no artigo 71.°, n.° 5 do Decreto-Lei n.° 555 99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 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, foi notificada através do oficio referência 1825
de 15/07/2019 o requerente Cláudio Martins, para, querendo, se pronunciar, em sede de
audiência prévia, por escrito, no prazo de dez (10) dias úteis a contar da sua notificação, sobre a
intenção de declarar a caducidade do ato que deferiu o licenciamento da operação urbanística
do processo n.° 01/218/16, atendendo a que o requerente não requereu a emissão do alvará no
prazo de um ano e sua prorrogação.
Conforme o despacho do Senhor Vereador com competência delegada, datado de
30/07/2019 veio o requerente através de requerimento, datado de 22/07/2019, solicitar a
emissão do alvará da licença, sendo sua intenção deferir o licenciamento.
Assim considerando que a requerente procedeu ao licenciamento da obra, mediante
emissão do alvará da licença, propõe-se que a Câmara Municipal determine a extinção por
inutilidade superveniente da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 03/07/20 19 de
intenção de declarar a caducidade do ato que deferiu o licenciamento da operação urbanística
do processo n.° 01 2018/16 nos termos do número 1, do artigo 95°. do CPA, com subsequente
arquivamento do processo.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade determinar a
extinção do processo por inutilidade superveniente da deliberação tomada na Reunião de
Câmara de 03/07/20 19 de intenção de caducidade de declarar a caducidade do ato que deferiu
o licenciamento da operação urbanística do processo n.° 01/2018/16, nos termos do número 1,
do artigo 95°. do CPA, com subsequente arquivamento do processo.
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13.3.- REQUERIMENTO N°. 2039/2019, DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
-

REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2018/50, ALTERAÇÃO E CONSTRUÇÃO

NOVA

-

EMPREENDIMENTO TURISTICO/HOTELARIA, NA PARCELA C DO

PLANO DE PORMENOR DO CRAFUNCHO ALINEA b) DO N°. 1 DO ARTIGO 29°.
-

DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS:Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento n°. 2039/2019, em nome da FIMMO

—

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, com morada na Av. Professor Doutor
Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edificio 3, freguesia de Porto Salvo, Concelho de
Oeiras, em que vem requerer, no âmbito da alínea b), do número 1, do artigo 29°. do
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção de pagamento da taxa
no valor de seis mil quinhentos e quarenta e dois euros e dez cêntimos (6.542,10 €), referente à
ao licenciamento do processo n°. 01/2018/50, para Alteração e construção nova de
empreendimento turístico/hotelaria, localizado Parcela C do Plano de Pormenor do Crafuncho,
Craflincho, União das freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça

—

Mortágua.
Em cumprimento da deliberação aprovada na Reunião de Câmara de 15/05/2019 o
Assessor Juridico emitiu, sobre o assunto, o Parecer seguinte :
Parecer: FIMMO

—

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, apresentou um

pedido de realização de obras de construção civil que foi atribuído o n°. 01/2018/50.
Tal pedido foi deferido e aprovado o projeto, tendo a requerente sido notificada, através do
oficio de 23/04/2019, para requerer a emissão do respetivo alvará de licença no prazo de 1 ano
sob pena de caducidade. As taxas devidas pelo licenciamento ascendiam a €6.542,10 €.
Em 16-04- 2019 a requerente apresentou requerimento, no qual solicitava a isenção do
pagamento das referidas taxas ao abrigo do disposto no artigo 29°. n°. 1 da alínea b) do
RMUET.
Para instruir o pedido formulado, juntou declaração subscrita por entidade diversa,
Empeendimentos Turístico Montebelo

Sociedade de Turismo e Recreio S.A. q

estimava a

criação de 15 novos postos de trabalho em consequência das obr~~~~s

portava o

-
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processo, bem como um contrato de gestão e exploração turística em que a FIMMO conferia à
entidade exploradora acima referida, o direito de locar as unidades de alojamento aos Turistas.
Nos termos do disposto no artigo 29°. n°. 1 alínea b) do RMUET, estão isentas do
pagamento das taxas naquele Regulamento, as empresas que criem no mínimo 5 postos de
trabalho. Acrescentam os números 3 e 4 daquela norma que a requerente terá de efetuar o
pedido e juntar a documentação comprovativa do estado ou situação em que se encontre, para
poder beneficiar da isenção.
Resulta assim daquela norma, que a empresa devedora da taxa devida estará isenta do
pagamento, desde que crie no mínimo cinco postos de trabalhos

.

Ora a empresa devedora da taxa e proprietária do local onde foram realizadas as obras,
como se extrai da certidão de registo do prédio na conservatória do registo predial é FIMMO

—

Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado.
Acontece que a entidade empregadora que se compromete a criar 15 novos postos de
trabalho não é titular do processo de obras em questão, mas sim a entidade exploradora daquele
empreendimento, Empreendimentos Turísticos Montebelo

—

Sociedade de Turismo e Recreio,

S.A. , conforme resulta dos documentos anexos ao pedido. Deste modo, a empresa requerente
não demonstra cumprir as condições impostas pelo regulamento para beneficiar da requerida
isenção.
Face ao exposto, deverá ser formulado projeto de decisão, no sentido de indeferimento do
pedido de isenção, pelo facto da entidade que requereu o licenciamento e é a proprietária do
local onde pretende realizar a requerida operação urbanística, FIMMO

Fundo Especial de

Investimento Imobiliário Fechado, não demonstrar que irá criar pelos menos cinco postos de
trabalho.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade notificar a requerente
da intenção de indeferir o processo de acordo com o Parecer do Assessor Jurídico, e para,
querendo, se pronunciar em sede de audiência prévia no prazo de dez (10) dias úteis, nos
termos do Código do Procedimento Administrativo.
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13.4.-REQUERIMENTO N°. 01/2019/4790, DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE
TAXAS

-

REFERENTE

AO

PROCESSO

N°.

01/2019/38,

ALTERAÇÃO

E

CONSTRUÇÃO NOVA (ARMAZÉM, ASSEMBLAGEM E ACONDICIONAMENTO,
DA TRIA
DO

-

SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, S.A., ALÍNEA b) DO N°. 1

ARTIGO

29°.

DO

EDIFICAÇÃO E TAXAS:-

REGULAMENTO MUNICIPAL
—

--------—

DA URBANIZAÇÃO,
—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento n° 01/2019/479 em nome TRIA

—

SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SA. com o número de identificação fiscal
502217022, com sede no Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, 43, 3450-232 Mortágua,
em que vem requerer, no âmbito da alínea b), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção de pagamento da taxa no valor vinte
e seis mil novecentos e oito euros e trinta e cinco cêntimos (26.908,35 €), referente

ao

licenciamento do Processo número 01/2019/38, referente à Construção Nova- Armazém,
assemblagem e acondicionamento, sito no Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, lote
1/2, União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remigio Cortegaça e Almaça.
A Lei n°.5 1/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, veio
alterar a Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
De acordo com a nova redação do n°. 9 do artigo 160. passa a ser da competência da
Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estrito cumprimento das normas do
regulamento referido no n°.2.
A Assembleia Municipal aprovou na sessão extraordinária de 25 01 2019, transitoriamente
até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da aplicabilidade do artigo
29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e Taxas para efeitos do artigo
16°., n°. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e republicada pela Lei n°. 51/2018,
de 16 deagosto.
----Assim, conforme o previsto na alínea b), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas: Câmara Municipal pod~o~era~~ de
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pagamento de taxas a “Ás empresas que criem no mínimo 5 postos de trabalho.”.
A informação da gestora do processo, datada de 13/08/2019, refere que:
.se encontra caducada a Certidão Permanente da Empresa junta ao processo, fls. 10 a 17;-.

a requerente não junta qualquer doc. onde demonstre que cria 5 postos de trabalho.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade deferir o pedido de
isenção de pagamento das taxas condicionado à apresentação dos documentos referidos pela
gestora do processo, ou seja a Certidão Permanente da Empresa válida e documento onde
demonstre que cria pelo menos cinco ( 5) postos de trabalho.
13.5.-REQUERIMENTO N°. 4450/2019 DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
AO

PROCESSO

N°.

01/2019/57,

ALTERAÇÃO

E

CONSTRUÇÃO

NOVA

AGRICULTURA (EXPLORAÇÃO ATIVIDADE AVICOLA), DA MORJUVENIL

-

-

CONFEÇÕES, Lda., ALÍNEA b) DO N°. 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO
MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS:—------Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento n° 01/2019/4450, em nome da
Morjuvenil, Lda. com o número de identificação fiscal 503471054, com sede na Rua Dr. João
Lopes de Morais, n°. 39, 3450 -153 Mortágua, em que vem requerer, no âmbito da alínea b), do
número 1, do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a
isenção de pagamento da taxa no valor quatro mil seiscentos e sessenta e três euros e quarenta
cêntimos (4.663,40 €), referente ao licenciamento do Processo número 01 2019/57, referente à
Construção Nova

—

Agricultura (atividade avícola), sita em Pomares, Freguesia de Espinho.----

A Lei n°.51/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, veio
alterar a Lei n°. 73 2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
De acordo com a nova redação do n°. 9 do artigo 16°. passa a ser da competência da
Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estrito cumprimento das normas do
regulamento referido no n°.2.
A Assembleia Municipal aprovou na sessão extraordinária de 25/01/2019, transitoriamente
até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação dciladedo~artigo
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29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e Taxas para efeitos do artigo
16°., no. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e republicada pela Lei n°. 51 2018,
del6deagosto.
Assim, conforme o previsto na alínea b), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas a Câmara Municipal pode conceder a isenção de
pagamento de taxas a “Ás empresas que criem no mínimo 5 postos de trabalho.”.
A informação da gestora do processo, datada de 29/07/2019, refere que o processo reúne
condições para ser apreciado em Reunião de Câmara.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a isenção do
pagamento da taxa no valor quatro mil seiscentos e sessenta e três euros e quarenta cêntimos
(4.663,40 €), referente
Construção Nova

ao licenciamento do Processo número 01/2019/57, referente à

Agricultura (atividade avícola), sita em Pomares, Freguesia de Espinho.---

12.6.-REQUERIMENTO N°. 3397/2019, ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE

AO

PROCESSO

N°.

01/2018/240,

CONSTRUÇÃO

NOVA

-

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

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o n°. 3397/2019, em
nome de Ana Isabel da Silva Rosa e Ivo André dos Reis Mortágua, em que requere nos termos
da alínea e) do n.° 3 do art.° 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e
Taxas, a isenção do pagamento de taxas de licenciamento no valor seiscentos e quarenta e sete
euros e quarenta e oito cêntimos (647,48 €) e de TMU no valor trezentos e vinte e dois euros e
vinte e nove cêntimos (322,29 €), referente ao processo n.° 01/2018/240

Construção Nova

-

—

Habitação Familiar, sita na Rua do Serrado, Cercosa.
No seguimento da deliberação aprovada na Reunião de Câmara, a gestora do processo
exarou em 24/07 2019 a seguinte informação:
Informa-se que:
a) Os requerentes vieram, p/ sua iniciativa, juntar ao proc°. novo Doc.

1

Casamento”- v fl.s 316.
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----Coloca-se à apreciação superior tendo em consideração a deliberação de Câmara de fis. 313
e 314.”.
Assim, de acordo com a deliberação aprovada na Reunião de Câmara de 03/07 2019 a
junção do documento o processo reúne os requisitos da alínea e) do número 1 do artigo 29°. do
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, ou seja a Câmara Municipal
pode conceder a isenção de pagamento de taxas “Os jovens casais cuja soma de idades não
exceda os 70 anos, os individualmente, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e
em ambos os casos, se destinem a habitação própria e permanente”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a isenção de
pagamento de taxas de licenciamento no valor seiscentos e quarenta e sete euros e quarenta e
oito cêntimos (647,48 €) e de TMU no valor trezentos e vinte e dois euros e vinte e nove
cêntimos (322,29 €), referente ao processo n.° 01/2018/240

-

Construção Nova —Habitação

Familiar, sita na Rua do Serrado, Cercosa.
13.7.-REQUERIMENTO N°. 4085/2019, ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE

AO

PROCESSO

N°.

01/2018/245,

CONSTRUÇÃO

NOVA

-

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

—--

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o n°. 4085/20 19 , em
nome de Bruno Miguel Marques Resende, em que requere nos termos da alínea e) do n.° 3 do
art.° 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção do
pagamento de taxas de licenciamento no valor de oitocentos e doze euros e noventa e quatro
cêntimos (812,94 E) para a P. Fase e de quatrocentos e vinte e oito euros e setenta e um
cêntimos (428,71 €) para a 2~. fase e de TMU no valor de setecentos e dois euros e vinte e oito
cêntimos (702,28 E), referentes ao processo n.° 01 2018/245

-

Construção Nova —Habitação,

sita na Rua do Alto da Gandarada, Gandarada, União de Freguesias de Mortágua, Vale de
Remigio, Cortegaça e Almaça.
A Lei n°.51/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, veio
alterar a Lei n°. 73 2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiço das autarquias
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locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
----De acordo com a nova redação do n°. 9 do artigo 16°. passa a ser da competência da
Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estrito cumprimento das normas do
regulamento referido no n°.2.
----A Assembleia Municipal aprovou na sessão extraordinária de 25/01 2019, transitoriamente
até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da aplicabilidade do artigo
29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e Taxas para efeitos do artigo
16°., n°. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e republicada pela Lei n°. 51/2018,
del6deagosto.
Conforme o previsto na alínea e) do número 1 do artigo 29°. do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação e Taxas, a Câmara Municipal pode conceder a isenção de pagamento
de taxas “Os jovens casais cuja soma de idades não exceda os 70 anos, os individualmente,
com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e em ambos os casos, se destinem a
habitação própria e permanente”.
A informação da gestora do processo constante no processo considera que a petição reúne
condições para ser apreciada em reunião de Câmara.
Assim, a Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
isenção de pagamento de taxas de licenciamento no valor de oitocentos e doze euros e noventa
e quatro cêntimos (812,94 €) para a P. Fase e de quatrocentos e vinte e oito euros e setenta e
um cêntimos (428,71

~) para a 2a•

fase e de TMU no valor de setecentos e dois euros e vinte e

oito cêntimos (702,28 E), referentes ao processo n.° 01/2018/245

-

Construção Nova

—

Habitação, sita na Rua do Alto da Gandarada, Gandarada, União de Freguesias de Mortágua,
Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça.
13.8.-PROCESSO N°. 04/2019/34 DE PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO
COMPROVATIVA EM COMO O PRÉDIO SITO NA AV. INFANTE D. HENRIQUE,
N°. 42 E 42 A, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MORTÁGUA, VALE DE REMÍGIO,
CORTEGAÇA E ALMAÇA LOCALIZA-SE NA ARU:

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado sob o n°. 04/20 1
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nome de Maria Iselina Abreu Gaspar, residente na Av. Infante D. Henrique, n°. 46, 1°. Andar,
vale de Açores, 3450

—

202 Mortágua, a requerer a emissão de certidão em como o prédio sito

na Av. Infante D. Henrique n°. 42 e 42 A, Vale de Açores, União de Freguesias de Mortágua,
Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça,

inscrito na matriz da respetiva Freguesia sob o artigo

urbano n°. 2937, localiza-se na área de reabilitação da ARU (Área de Reabilitação Urbana.
De acordo com o Parecer Técnico, 24/07/2019, do Chefe de Divisão de Planeamento e
Administração do Território: “O edifício referido, assinalado nos documentos anexados (fi 1 a
5), localiza-se na área de Reabilitação Urbana

—

ARU, aprovada na Sessão da Assembleia

Municipal na de 29/06/2018, publicado em aviso n°. 12421/2018, no Diário da Republica II
Série n°. 166, de 29 de agosto, nos termos do DL n°. 307 2009.
Também satisfaz requisitos legais para efeitos das isenções, constantes do “Quadro de
Apoios e Incentivos a atribuir na ARU-PERU”, apenso a esta informação, onde constam os
incentivos mais relevantes:
incentivos financeiros;
incentivos fiscais associados aos impostos municipais;
outros incentivos decorrentes do estatuto dos benefícios fiscais;
As reduções previstas no IMI e IMT estão dependentes da deliberação da câmara e
aprovação da Assembleia.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a emissão da
certidão.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas doze horas e cinquenta minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
~

pelo Senhor

\-Ca~c~,-_ ~

,s-o-

61R.sz-La

dente.
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