CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 11/2018
—---ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM DEZASSEIS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO:—-—--—--

—-

Aos dezasseis dias do mês de maio 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 PPD PSD e com a presença dos
Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD/PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira e D?. Emília Maria Almeida
Santos Neves Matos.
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.-PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

--——-—--—-

-——

—---O Senhor Presidente deu conhecimento:
Que a New Terracota foi considerada empresa gazela, recebendo o respetivo prémio na
próxima semana;
Da reunião realizada na Associação da Região do Planalto Beirão sobre a recolha seletiva
de resíduos domésticos;
Do desenvolvimento da reunião realizada com a concessionária Águas do Planalto sobre a
negociação da diminuição do preço do abastecimento público da água.
Que se encontra nos serviços municipais uma auditoria, do Tribunal de Contas, aos Plaifos
Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios e respetivos Planos ~Doera
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Municipais.
11.-PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

—

—

—

—------

1.-APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02/05/2018:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada em 2 de maio 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.
O Senhor Presidente informou que, em cumprimento à deliberação tomada na Reunião de
Câmara realizada a 18 04 2018, assinou no dia 19 04 2018 o Protocolo de Colaboração entre
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 tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:—

—--------—--

—--------

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 89, referente ao dia 15 05 2018 e depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:

—

—

—

—

—

4.1.-DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO CENTRO:—

—---

Foi presente o oficio referência 598, de 05 04 2018, da Direção Regional da Cultura do
Centro, através do qual comunica que por despacho do Senhor Subdiretor da Direção Geral do
Património Cultural de 05 03 2018, foi emitido parecer Favorável condicionado sobre o
processo número DRC 2017 01-11 64 PATAJ1O227 (C.S:l716l9), referente

e

Ped~do de

Autorização de Trabalhos Arqueológicos para a caraterização da situaÇã~já~i erê

do
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Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do procedimento de AIA do projeto de Modernização da
Linha da Beira Alta: Troço 1:1 (vv. Freguesia Mealhada, Anadia, Santa Comba Dão e
Mortágua).
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:—
5.1.-AGRUPAMENTO

DE

ESCOLAS

—

DE

MORTÁGUA

—

PROGRAMA

-

EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS DA REGIÃO DE COIMBRA:

—-—

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência número 105, de 17/04/2018 do
Agrupamento de Escolas de Mortágua, informando que os projetos de Empreendedorismo dos
1°., 2°. e 3°. Ciclos envolvem um número significativo de alunos (20 do 4°.B; 19 do 6°.C, 22

do 8°. Ano) e têm a sua apresentação pública agendada para este período letivo.
Acresce ainda o facto que o projeto vencedor do ensino secundário, representado por 3
alunos do 12°. A, irá representar em breve o Agrupamento, o Município e a CIM-RC no
concurso organizado pela CCDRC.
Atendendo que a concretização dos referidos projetos envolve diversos custos, entre
outros, com a aquisição de artigos para a elaboração dos produtos finais, o embalamento e
acondicionamento dos mesmos, a prototipagem, a produção de cartões de visita, flyers e outros
materiais de marketing, a imagem das equipas durante o seu Pich e na Expo-Empresas
(Tshirts, aventais, entre outros), a decoração de dois stands de 3mx3m, antecipam a
dificuldade em suportar todos os custos.
Assim, reconhecendo o apoio que a Câmara sempre deu à concretização dos programas de
Empreendedorismo desenvolvidos no contexto escolar e dada a importância que se reveste a
representação do Município nos vários eventos públicos em causa solicita a possibilidade da
atribuição de um subsídio de apoio à consecução dos referidos projetos, no valor total de, pelo
menos, mil setecentos e cinquenta euros (1.750,00

€).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimi
comparticipar os projetos com o montante de mil setecentos e cinquenta eur
3

e atribuir

(1. 50,

€).---
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Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para assunção da despesa,
estando inscrita nas Opções do Plano de 2018, no objetivo 01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE,
programa 002 Ensino, o projeto 2018 5002 apoio a atividades extra
Secundário, e no orçamento na rubrica 04050108
5.2.-JUVENTUDE:

—

Outros (transferências correntes).

—

5.2.1.-Apoio Natalidade e Famílias:

curriculares EB 2,3 e

—

—

5.2.1.1.-Ratificação de processo n°.11/2018:

—--—-—----

—-—

—

—

Retirado da Ordem de trabalhos.
5.2.1.2.-Apreciação do processo n°.8/2018:---——

—

—--——---—

Pelo Senhor Presidente foi presente o parecer do assessor jurídico do Município, datado de
11/05/2018, e que a seguir se transcreve, sobre a deliberação tomada na Reunião de Câmara de
07/03/2018 de intenção de indeferimento do processo 8 2018 para atribuição do Incentivo à
Natalidade e Apoio à Família no Concelho de Mortágua, requerido por Joice KeIe Pereira Dias
Barbosa, na qualidade de mãe de Isabeila Barbosa Dias, nascida a 03 11 2017, por não
cumprir

alínea c) do artigo 3°. e alínea

O~

do artigo 4°.

Apresentação do Pedido de

Atribuição do Incentivo, do Regulamento, ou seja os requerentes não se encontram
recenseados na área do Concelho de Mortágua, nem pelo facto de não ter apresentado o cartão
de cidadão da criança.
Assunto: Requerimento apresentado por Joice Kele Pereira Dias Barbosa, solicitando a
atribuição do incentivo à natalidade e de apoio à família, pelo nascimento de sua filha
Isabella Barbosa Dias (Processo n~8 2018).
Parecer. Joice Kele Pereira Dias Barbosa, requereu a atribuição do incentivo à
natalidade e apoio à família, pelo nascimento da sua filha Isabella Barbosa Dias ocorrido a
03/11/2017.
Encontram-se juntos ao processo os seguintes elementos: documento co provat vo de
autorização de residência temporária, válida até 10 09 2018, titulo de residênc’ ‘m ~‘ orár ~a
de sua filha Isabella Barbosa Dias, válida até 12 01 2019, autoriz.~~’’ r’ ~~éncia

‘¼
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temporária do marido e pai da menor, Lucas Ferreira Barbosa, válida até 11 09 2018,
certidão de casamento e certidão de registo desse ato no Consulado-Geral do Brasil no Porto,
Atestado de residência emitido pela União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio,
Cortegaça e Almaça, pedido de atribuição de número fiscal aos pais da menor, assento de
nascimento da menor. Por deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal de
Mortágua de 07 03 2018, foi decidido, por unanimidade, notificar a requerente do projeto de
indeferimento da pretensão por não ter sido cumprido o artigo 3 ° n

°.

1 alínea c) e artigo 4°.

Alíneafe Ii) do Regulamento de Incentivo à Natalidade e de Apoio à Família. No âmbito da
audiência prévia, a requerente veio juntar documento comprovativo de ter requerido a sua
inscrição no recenseamento eleitoral como eleitora da União de Freguesias de Mortágua,
Vale de Remígio Cortegaça e Almaça, informando que a menor não possuía ainda cartão de
cidadão, uma vez que só poderia ser obtido quando o pai fosse possuidor desse documento de
identificação, aguardando, para o efeito, uma certidão de nascimento, já requerida.
Posteriormente juntou documento comprovativo de lhe haver sido concedido o Estatuto de
Igualdade de Direitos e Deveres, conforme despacho de 13 03 2017
Da análise de todos os elementos desse processo, verifica-se que o projeto de
indeferimento notificado à requerente, radica no seguinte:
1.-Falta de recenseamento da requerente numa dasfreguesias do concelho de Mortágua;
2.-Falta de declaração da Junta de Freguesia que comprove o recenseamento da
requerente;
3.-Falta de apresentação de cópia de cartão de cidadão da criança.
A requerente veio juntar cópia do pedido de inscrição no recenseamento eleitoral na
União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e A lmaça. Porem não juntou
até a presente data, atestado da Junta de Freguesia que comprove o recenseamento, con ‘rme
é imposto pela alínea» do n’~1 do artigo 4°. do Regulamento. De igual modo, não oi
processo a cópia do cartão de cidadão da criança. A lega a requerente que a
cartão de cidadão por parte da criança, pressupõe que tenha sido, previa ai»
5
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cartão de cidadão ao pai, sendo necessário para o efeito uma certidão de nascimento deste.--Desses elementos resulta que, presentemente, não foi ainda requerido o cartão de cidadão
do pai, nem da criança. Ou se/a não se encontra em curso qualquer prazo para o deferimento
ou indeferimento de cartão de cidadão nem do pai, nem da filha. Assim, fica por cumprir a
exigência constante da alínea li) do n” 1 do artigo 4°. do Regulamento. Em 21 04 2017 a
requerente veio juntar documento comprovativo de lhe ter sido concedido o Estatuto de
Igualdade de Direitos e Deveres, previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta
entre a Republica Portuguesa e a República Federativa do Brasil. Ora a exigência de
apresentação dos elementos em falta, é idêntica à que seria imposta aos requerentes com
nacionalidade Portuguesa, pelo que a proposta de indeferimento da pretensão, com os
fundamentos referidos, em nada põe em causa a igualdade de direitos entre a requerente e
qualquer outro requerente com nacionalidade Portuguesa.
Assim sendo, não foram juntos ao processo, no âmbito da audiência prévia, quaisquer
documentos que permitam sanar os elementos em falta no requerimento apresentado, pelo que
não há fundamento que possibilitem a alteração do projeto de decisão de indeferimento do
pedido nos termos que constam da deliberação da câmara.

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto e considerando o parecer do assessor jurídico,
deliberou por unanimidade converter em definitivo a deliberação de indeferimento tomada na
Reunião de Câmara de 07 03 2018.
5.2.2.-Bolsas de Estudo 2017/2018

—

Reapreciação do processo n°. 23/2017:

Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de reapreciação do processo de candidatura à
atribuição de Bolsa de Estudo, apresentado por Lara Filipa dos Santos Duarte, residente na Av
do Reguengo, n°. 108, Vila Meã, estudante de comunicação e design multimédia, na Escola
Superior de Educação de Coimbra, uma vez que não foi contemplada com qualquer Bolsa de
estudos, e justificando o mesmo com a alteração sócio económica do agrer’

~

motivada com passagem à situação de desemprego da mãe.
Assim, e depois de analisado pedido de reapreciação do processo a Técnica
6

Social
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do Município propõe na informação exarada no processo, e que para todos os efeitos legais se
dá aqui por integralmente reproduzida, e que fica arquivada no respetivo processo de Bolsas de
Estudo, a atribuição de Bolsa de Estudo no montante de cento e sessenta euros (160,00 €) por
mês, considerando que a situação de desemprego de um dos elementos do agregado familiar
motivou a redução dos rendimentos da família.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
reapreciação do processo n°. 23/2017 de atribuição de bolsa de estudo e, de acordo com a
informação da Técnica de Serviços Sociais, atribuir uma bolsa de estudo no montante de
centos e sessenta euros (160,00 €), por mês.
5.2.3.-JEF 2018— Jovens Estudantes em Férias:
No âmbito do desenvolvimento das ações previstas nas Grandes Opções do Plano do
corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente o aviso do Programa Municipal de Ocupação
de Tempos Livres

-

Jovens Estudantes em Férias

-

JEF’201 8.

Este Programa destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos
num horizonte de cem (100) jovens que serão repartidos em cinco (5) grupos,
As inscrições iniciar-se-ão a 1 e terminarão a 22 de junho próximo.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o
aviso de abertura do referido Programa, bem como a bolsa de dez euros por dia a cada jovem
participante.
Mais foi deliberado, por unanimidade, delegar no Senhor Presidente a seleção dos Jovens
e proceder à respetiva publicidade das listas dos grupos.
6.-CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-ASSOCIATIVISMO

—

Investimentos/Atividades Culturais Desportivas e Recreativas

6.1.1.-Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho

—

Convivio

Inter- Associações da Freguesia de Espinho:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 24/04/2018 da Ass~ci
Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho, dando conheciment
7

qu

vai
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realizar, no dia 17 04 2018, o seu Convívio Inter-Associações da Freguesia de Espinho que
tem por objetivo estreitar os laços entre as pessoas das coletividades participantes, e
solicitando o apoio financeiro para fazer face às despesas inerentes a esta ação.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

Instituições sem fins

lucrativos, está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura Desporto
e Tempos Livres, no projeto 2018 5040

—

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
no montante de mil euros (1.000,00 E).
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 E) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.1.2.-Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho
Passeio BTT:

—

—------

—

—------

—

Apoio

—

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 24 04 2018, da Associação de
Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva de Quilho informando, que vai levar a efeito
no dia 3 de junho o seu tradicional Passeio de BEl’ e solicitando o apoio financeiro do
Município para fazer face às despesas inerentes àquela realização.
Por informação da contabilidade existem findo 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 2018 5040

Atividades Culturais Desportivas e

Recreativas.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de cento e cinquenta euros (150,00

€).

Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (l.00~ 00

A

e

-

~tá
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obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.1.3.-Centro Recreativo, Social, Desportivo e Cultural da Póvoa
Cicloturismo:

Apoio Passeio de

—---—----—--—-—---

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 19 042018 do Centro
Recreativo, Social, Desportivo e Cultural da Póvoa, dando conhecimento da realização no dia
20 de maio o seu tradicional Passeio de Cicloturismo e solicitando uma comparticipação
financeira para minimizar as despesas inerentes àquela ação.
Por informação da contabilidade existem findos 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” 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

de cento e cinquenta euros (150,00

€).

Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4.°.
6.1.4.-Associação Popular, Desportiva e Cultural Gandarense
1°.deMaio:—

—---—----

—------—----

—

Apoio comemoração do

—------

—----—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente acarta, datada de 17 042018, da Associação Popular,
Desportiva e Cultural Gandarense dando conhecimento que irá realizar os tradicionais festejos
do Primeiro de Maio e solicitando o apoio financeiro da Autarquia para minimizar as despesas
inerentes àquela organização.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de quinhentos euros (500,00

€).

Por informação da contabilidade existem findo disponíveis para a assu
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701
9
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lucrativos, e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura
Desporto e Tempos Livres, no projeto 2018 5040

Atividades Culturais Desportivas e

Recreativas.
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 4°..6.1.5.-Teatro CIub de Mortágua

—

IMI do Centro de Animação Cultural:

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta, datada de 28 04 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 cêntimos (656,99 €), referente ao pagamento da primeira 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 periodo 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 um subsídio
valor de seiscentos e cinquenta e seis euros e noventa e nove cêntimos (656,99 €), referente ao
pagamento da primeira prestação do valor do IMI de 2018.
6.1.6. Almoço Volante Forum Florestal

—

Apoio às Associações:—---

---—Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta do Senhor Vereador Dr. Paulo
Alexandre de Oliveira, datada de 14 05 2018, que a seguir se transcreve:
“No âmbito da realização da Fórum Florestal de 2018, e à semelhanç~~~
lo

os

eriores,
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será oferecido o almoço a todos os participantes neste evento. Sendo intenção que este almoço
decorra no recinto da ExpoMortágua haverá a necessidade de recorrer às associações aí
presentes para a preparação dessas refeições. Neste sentido, solicito que a Câmara Municipal
atribua um apoio, em montante correspondente às despesas, às associações que estejam
encarregues de servir os nossos convidados.
A tabela em baixo apresenta uma estimativa das despesas por associação.
Associação:

Montante (E):

Associação Cultural Recreativa Desportiva Felgueirense

150

Filarmónica de Mortágua

150

Rancho Folclórico Etnográfico de Vale de Açores

150

Rancho Folclórico “Os Camponeses” do Freixo

150

Rancho Folclórico “Os Unidos” de Mortágua

150

Sporting Clube de Vale de Açores

150

União Cultural Recreativa Desportiva de Vila Gosendo

150

Associação Cultural e Recreativa de Macieira e Tarrastal

150

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua

150

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” no orçamento municipal na rubrica 040701
—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).
A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar os valores

de apoio propostos.
7.- ACÃO SOCIAL:
7.1.-REDESOCIAL:

----—----—--—

—

7.1.1.- Viver Mais. Viver Feliz

-—

-

—---—-—-

Passeio dos Idosos:

-----—

—

—

—--—-------

O Senhor Presidente informou o Programa Municipal “Viver Mais. Viver Fe~
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nas Opções do Plano do corrente ano, tem como objetivo estimular a vida ativa e quebrar o
ciclo de solidão e isolamento que tantas vezes acompanha o idoso no seu quotidiano, por isso
integra o já tradicional “Passeio dos Idosos” dado o seu acolhimento ao nível concelhio.
Assim, apresentou uma informação dos serviços sociais do município em que propõem
que se promova o Passeio no corrente ano, no dia 12 de Julho, às aldeias turísticas do Lindoso
(concelho de Ponte da Barca) e do Soajo, e Parque Nacional Peneda do Gerês, suportando o
Município os encargos inerentes no montante de catorze mil quatrocentos e dezasseis euros
(14.416,00 €), com IVA, de aluguer dos autocarros

.

Os respetivos procedimentos para adjudicação das prestações de serviços no âmbito do
Código da Contratação Pública serão desenvolvidos no uso da competência própria do
Presidente da Câmara.
A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar a realização
da atividade.
8.-HABITACÃO E URBANIZACÃO:
8.1. -ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

—

—

—

—-—-—--------

—

—---—

—-

8.1.1.-EDP Obras efetuadas e a efetuar no Concelho:
-

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência 324 1 8/DRCM, de 26 04 2018, da
EDP Distribuição

Direção de Redes e Clientes do Mondego dando conhecimento das

principais obras executadas no Concelho de Mortágua durante o ano de 2017, as obras em
curso e as obras em projeto.
Mais informa que durante o ano de 2017 foram executados 2.029 metros de rede MT, 2
PT, 853 metros de Rede BT IP, 63 chegadas e 417 luminárias.
O montante aplicado no Concelho de Mortágua pela EDP durante o ano de 2017 foi de
quatrocentos e seis mil oitocentos e cinquenta e cinco euros ( 406.855,00 €), correspondente ao
investimento das Redes AT/MT/PT’s/BT IP, trezentos e vinte mil trezen s

vi te e

euros, (320.327,00€) e em manutenção das referidas redes, oitent~âØil q

te

entos e
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vinte e oito euros

(86.528,00 €).

A Câmara tomou conhecimento.
9.-PROTEÇÃO CIVIL:
9.1.-PROTEÇÃO

E

—---

—

VALORIZAÇÃO

Investimentos Associações Locais:

DA

—

9.1.1.-Associação Cultural e Desportiva da Sobrosa

—--------

MANCHA
—

—

FLORESTAL-

Apoio

——-----

Apoio aquisição de carrinha:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido, sem data, e recebido a 12/12/2017
da Associação Cultural e Desportiva da Sobrosa para apoio à aquisição de uma carrinha 4x4
destinada ao transporte de KIT de primeira (P.) intervenção ao combate de incêndios, que lhe
foi oferecido pela Associação da Bairrada no Luxemburgo, entende-se que, à semelhança dos
anos anteriores, estes devem ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
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.
Considerando que o território do Concelho de Mortágua possui uma enorme mancha
florestal e que a grande maioria das suas aldeias estão envoltas pela mesma, é de extrema
importância as Associações Locais disporem de equipamento de l~. intervenção ao combate a
incêndios florestais.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°.2, do artigo3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsidio no montante de 5.000,00 € para apoio à
aquisição da carrinha 4x4 mediante a celebração de Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do
artigo

4.°

do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades

Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunçã.
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 07

.

e

•

.
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Proteção e Valorização da Mancha Florestal, Projeto 2018 5073 “Apoio Investimentos das
Instituições Locais

“

no orçamento municipal na rubrica 080701

Instituições sem fins

lucrativos, (despesas capital).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
proposto de cinco mil euros (5.000,00 E), mediante a celebração de Protocolo.
9.2.-ASSOCIAÇÃO
MORTÁGUA

HUMANITÁRIA

DOS

BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS

Conta de Gerência de 2017:---------—------------------

-----Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referencia D JM

—

DE

—

56-18, de 02 05 2018 de

abril findo, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua através do
qual remete a Conta de Gerência de 2017 e Parecer do Conselho Fiscal, aprovados.
A Câmara tomou conhecimento.
10.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:-------------------------—-----10.1.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
10.1.1.-ARTOFSPEED

—

—

Turismo, Desporto e Natureza:----—---—

Apoio a dupla Mortaguense Raul Aguiar/Pedro Pereira nas

Provas do Campeonato Nacional e Regional:---------——--------------------Pelo Senhor Presidente foi presente o e:mail de Pedro Castro Pereira/Raul Aguiar da Art
of Speed, dando conhecimento que é uma equipa de ralis, residente no Concelho de Mortágua
que há muitos anos participa nos diversos Campeonatos de Ralis em Portugal, com presença
anual obrigatória no Rali de Mortágua.
Em 2018 fazem 25 anos de carreira e sempre representaram o Município de Mortágua ao
longo dos anos com elevado empenho e profissionalismo, somente em 2017 tiveram o apoio
do Município.
No ano de 2018 marca os seus 25 anos de carreira aquela equipa, e pretende assinalar a
efeméride com um programa de ralis ambicioso, que anexam. No entanto, dada a escassez de
apoios decorrentes da conjuntura económica que atravessa o País, tem sido particularmente
dificil manterem aquele projeto, pelo que solicita a manutenção de apoi.~
Municipal, com a comparticipação financeira de seis mil euros (6.000 4
14
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permitirá continuar a exibir na viatura de competição o lugar de destaque do Município.
Assim, considerando que a equipa Pedro Castro Pereira/Raul Aguiar tem desenvolvido
uma reconhecida ação de promoção e divulgação do Concelho de Mortágua, o Senhor
Presidente propôs, à semelhança do ano transato a atribuição de uma comparticipação no
montante de dois mil euros (2.000,00 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
comparticipação financeira no montante de dois mil euros (2.000,00 €).
10.1.2.-Confraria da Lampantana

Apoio à constituição:—---

Foi presente a carta sem data e recebida a 07 05 2018, da Confraria da Lampantana,
através da qual dá conhecimento aquela Confraria foi oficializada a 7 03 2018, em resultado
de um longo trabalho feito pela Comissão Instaladora que teve inicio já no ano de 2016.
É uma Associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica que pretende, através da
sua atividade, e nas diferentes dimensões, realçar o significado histórico da Lampantana, o seu
interesse popular, turistico, cultural e económico.
A Confraria da Lampatana, alicerçada na tradição, procurará contribuir para que a
saborosa história da lampantana se perpetue no futuro, em Mortágua, em Portugal e além
fronteiras, ao mesmo tempo que promoverá o património gastronómico do concelho de
Mortágua nos seus variado aspetos: receituário, técnica da cozinha tradicional, produtos
usados e sua evolução, relações com a arte popular, história das antigas famílias e casa de
comida da região e outros aspetos que permitam, neste âmbito, fazer uma reconstituição
histórica da vida dos nosso antepassados e da sua evolução até ao nosso tempo sem impedir a
-

evolução natural da cozinha mortaguense, promoverá a sua divulgação e autenticidade,
adequada aos progressos técnicos e do paladar, através da realização de almoços, jantares e
ceias, de preferência em restaurantes do concelho, mas também noutras regiões nacionais ou
estrangeiras, assim como promover e apoiar iniciativas promotoras da Lampantana e da
gastronomia tradicional relacionada.
A Confraria propõe-se ainda organizar, apoiar e incentivar eventos relacionad. co
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objetivo: publicações de estudos e monografias de literatura e textos técnicos referentes às
temáticas desenvolvidas no objeto, assim como outros, apoiando projetos de carater
marcadamente identificados com os fins da Confraria, e projetos que visem o bem comum, em
colaboração com as Entidades Oficiais, com vista a alcançar objetivos de interesse geral.
Assim, tendo em conta que a Confraria foi instituída muito recentemente e vai já levar a
cabo no dia 20 de maio o seu Primeiro Capítulo, trazendo a Mortágua várias Confrarias,
solicita um apoio financeiro no valor mínimo de dois mil e quinhentos euros (2.500,00 €),
para fazer face às despesas relacionadas com o certificado de admissibilidade, escritura e
gastos relacionados com o primeiro capitulo, nomeadamente aquisição de insígnias, estandarte
e lembranças.
Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 08
Programa 001

Desenvolvimento Económico,

Desenvolvimento do Turismo, Projeto 2018 5078

Natureza, Acção 9— Confraria da Lampantana
municipal na rubrica 040701

Turismo, Desporto e

Apoio à constituição, e no o orçamento

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, considerando que o pedido da Confraria se
enquadra no do artigo 3°., n°. 1 do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras, deliberou por aprovar por unanimidade a atribuição de um subsídio no
montante de dois mil e quinhentos euros (2.500,00 €) mediante a celebração de Protocolo
conforme dispõe o n°. 1 do artigo 4.° do citado Regulamento.
Nos termos do n°. 4, do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo, o Senhor

Presidente da Câmara, Eng°. José Júlio Henriques Norte e o Vereadora Dr- Paulo Alexandre de
Oliveira 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.

À
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10.2.-APOIO E PROMOÇÃO DA INICIATIVA EMPRESARIAL:
10.2.1.-ACIBA

—

Apoio à participação na 2~. Edição da Portugal Expo

—

Luxemburgo:----

Pelo Senhor Presidente foi presente o e:mail de 12 042018, da ACIBA

Associação

Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira, dando conhecimento que irá marcar presença na
Portugal Expo, a convite da Câmara do Comércio e Industria Luso

Luxemburguesa, nos dias

20, 21 e 22 de abril no Luxemburgo.
A Portugal Expo é uma feira multissetorial inteiramente dedicada ao “Made em Portugal”,
e a edição deste ano incluirá as vertentes B2B e B2C.
Irá ter disponível no seu Stand um catalogo com todas a empresas, suas associadas, que
demonstraram interesse por aquele mercado do centro da Europa o qual possibilitará promover
os diferentes setores de atividade, produtos e serviços.
Terá também o privilégio de promover o Concelho de Mortágua, Mealhada e Penacova,
que abrangem a sua zona mais direta de atuação, pelo que solicita o apoio do Município de
Mortágua para que possa participar naquela iniciativa.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
de mil euros (1.000,00

€).

10.3.-AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL:

—

—---

10.3.1.-Aquisição de terreno a Cátia Sofia de Brito Duro:—

—-—-

----Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Em reunião de Câmara de 2 04 2014 a Câmara Municipal concedeu poderes ao
Presidente da Câmara para desenvolver as diligências necessárias com vista à aquisição das
parcelas de terreno necessárias à execução das obras de ampliação do Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira, conforme Plano de Pormenor aprovado na sessão ordinária de
30/12/2010 da Assembleia Municipal de Mortágua e tomado público pelo Aviso 4620 2011,
publicado no Diário da República 2~. Série, n°. 32, de 15 de fevereiro.
Para possibilitar a obra de ampliação, nomeadamente a execução do arruanv to pú.li
previsto na mesma, será necessário adquirir a Catia Sofia de Brito Duro um.
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terreno com a área de 2.440 m2, do seu prédio rústico, sito em Gontinho, na União das
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, Concelho de Mortágua, com a
área total de 21.545 m2, inscrito na matriz predial sob o artigo 16724, com as confrontações:
Norte

Celso Castanheira Matos Sousa;

Manuel Martins Rodrigues Estrada ; poente

Sul

José Martins e outro; Nascente

José

estrada.

Tendo em vista a sua aquisição por via do direito privado que constitui a fase pré
expropriativa conforme se estabelece no artigo 110. do Código das Expropriações foi elaborado
Relatório de Avaliação por Perito da Lista Oficial do Tribunal da Relação de Coimbra,
aprovado em Reunião de Câmara de 05 11 2014, que estabeleceu o valor de um euro e
cinquenta cêntimos (1,50 €) o metro quadrado.
A Câmara em reunião de 5 08 2015 deliberou, face ao valor metro quadrado pago (3,00€)
pelos terrenos confinantes destinados ao mesmo fim, solicitar novo Relatório de Avaliação dos
terrenos abrangidos pelo Plano de Pormenor ao Perito da Lista Oficial de Tribunal da Relação
de Coimbra, tendo deste modo sido aprovado na Reunião de Câmara de 2 09 2015 novo
Relatório de Avaliação dos Terrenos que integram a área do Plano de Pormenor.
Deste modo no seguimento da negociação efetuada com o proprietário acima identificado
por via do direito privado em conformidade com o disposto no artigo 110. do Código das
Expropriações aprovado pelo Decreto- Lei n°. 168 99, de 18 de setembro, foi celebrado um
acordo de compra e venda da referida parcela de terreno pelo valor de três euros (3,00€) o
metro quadrado.
Assim, proponho que a Câmara, ao abrigo da alínea g) do n°. 1 do artigo 33°. da Lei das no.
75/2013, de 12 de setembro, delibere adquirir á proprietária Cátia Sofia de Brito Duro a área
de 2.440 m2 do terreno acima identificado pelo valor de três euros (3,00€), o metro quadrado,
perfazendo o valor total de sete mil trezentos e vinte euros (7.320,00 €).
Que o título da aquisição

escritura pública- seja outorgado junto do Notário, logo

.

-

mostrem reunidas as condições jurídico administrativas necessárias.”.
Mais informou que a aquisição de terrenos para a Ampliação do

~e tdus
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encontra inscrito nas GOP para 2018, no objetivo 08

Desenvolvimento Económico,

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

Aquisição de Terrenos.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade adquirir ao
proprietário Cátia Sofia de Brito Duro uma parcela de terreno com a área de 2.440 m2, do seu
prédio rústico, sito em Gontinho, na União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio,
Cortegaça e Almaça, Concelho de Mortágua, com a área total de 21.545 m2, inscrito na matriz
predial sob o artigo 16724, pelo valor de três euros (3,00€), o metro quadrado, perfazendo o
valor total de sete mil trezentos e vinte euros (7.320,00 €).
10.4.-ASSOCIAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL:----—
10.4.1.-Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

—

—

Quotização de 2018:—-------

Pelo Senhor Presidente foi presente o e:mail datado de 19 04 2018, da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra, a dar conhecimento da deliberação tomada no Conselho
Intermunicipal de 08 03 2018 relativamente ao aumento da quotização anual dos Municípios.-As contribuições anuais de cada município têm sofrido alterações desde 2014 atendendo
ao aumento de atividades, projetos e competências que têm vindo a ser atribuídas às CIM,
devendo ser acautelados a sustentabilidade financeira e dos recursos.
As competências já hoje atribuídas à CIM, sem que as mesmas acarretem o respetivo
envelope financeiro exigem, como ato de boa gestão pública, o desencadeamento de
procedimentos com vista à cobertura das despesas de fúncionamento da estrutura da CIM que
tem necessariamente de crescer, de uma forma cautelosa, mas concertada e adequada, por
forma a dar resposta aos desafios colocados pelos municípios que a constituem e pelo interesse
público.
Considerando, entre outras:
As competências já hoje atribuídas às CIM nomeadamente nos Transportes, Florestas,
Proteção Civil, Educação, entre outras;
O número muito elevado de candidaturas aos sistemas de incentivos de apoio
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(perto de 400) e a necessidade do seu acompanhamento;
O número de projetos e candidaturas nas quais a CIM está envolvida e que de outra forma
não permitiriam a alguns municípios aceder às mesmas;
A crescente utilização da Central de Compras Intermunicipal;
A gestão de Projetos de Turismo e Cultura em Rede
A Criação de Centros de Recursos de Serviços Partilhados;
A presença em feiras e certames de interesse regional e nacional;
A gestão de redes intermunicipais (ex:Bibliotecas);
A realização e gestão de ações de formação;
A existência e gestão de um Centro EuropeDiret da Comissão Europeia;
O apoio ao desenvolvimento económico e atração de IDE;
De referir ainda que da análise comparativa com as contribuições efetuadas em outras
CJM’s se conclui que as da CIM RC são as mais baixas, bem como o valor médio do montante
das comparticipações por município, por habitante e o valor médio por habitante das despesas
com pessoal.
Assim, as comparticipações dos municípios mantém a mesma estrutura em que cinquenta
por cento (50°c) do valor global é dividido de uma forma igual pelos dezanove (19)
Municípios e os outros cinquenta por cento (50° o) constituem uma quota variável tendo em
consideração o número de eleitores de cada município.
A quota anual do Município de Mortágua passa a ser no montante de dezoito mil
seiscentos e treze euros e quarenta e oito cêntimos (18.613,48 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o valor da
quota e proceder à sua transferência.

;--
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11.-COMUNICACÕES E TRANSPORTES:
11.1.-REDE VIÁRIA MUNICIPAL:

—

-

—

11.1.1.-Procedimento de Concurso Público para adjudicação da Empreitada para a
“Beneficiação de Vias Rodoviárias na Freguesia de Pala”:

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Divisão de Conservação do Território
e Serviços Urbanos, em que informa que se toma necessário proceder à abertura de concurso
público para adjudicação da empreitada de “Beneficiação de Vias Rodoviárias na Freguesia
de Pala”, cujo projeto foi aprovado na Reunião de Câmara de 06 09 2017 com o valor total de
duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e noventa e seis euros e setenta e oito cêntimos
(287.696,78 €), sendo da Requalificação da EM Macieira Sardoal-Ortigosa

—

cento e quarenta

e oito mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta cêntimos (148.759,50 €) e
Requalificação da EM Ortigosa-Palheiros, que inclui passagem hidráulica na Ribeira da
Ortigosa

—

cento e trinta e oito mil novecentos e trinta e seis euros e setenta e oito cêntimos

(138.936,78 €), juntando para o efeito os documentos necessários.
Assim o Senhor Presidente propôs:
1.-A abertura do respetivo procedimento através, de um Concurso Público, efetuado de
acordo com a alínea b), do artigo 19.°, cujo trâmite seguirá nos termos do artigo 130.° e
seguintes, do Decreto- Lei n.° 18 2008, de 29 de janeiro, e posteriores alterações para
adjudicação da empreitada de execução da “Beneficiação de Vias Rodoviárias na Freguesia de
Pala”, nos termos definidos no Processo de Concurso composto pelo Programa de
Procedimento, Anúncio e pelo Caderno de Encargos.
2.-A aprovação do Anúncio, Programa de Procedimento e Caderno de Encargos nos
termos da alínea b), do número 1, do artigo 40.°, do Código dos Contratos Públicos.
3.-A aprovação do Júri do concurso composto pelos seguintes elementos:
Presidente: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, Vereador;
Vogais: Eng°. Albano Tomás da Fonseca Duarte, Chefe de Divisão; Manuel J~ :e
Nunes, Coordenador Técnico;
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o es

P

k

-

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Suplentes: D?. Sandrine Bento Matos, Técnica Superior; Eng°. Arnaldo Araújo Borges
Ferreira, Chefe de Divisão
Contudo, e atendendo ao disposto no número 2, do artigo 69.°, do Código dos Contratos
Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar, pode delegar no Júri competências
pelo que, no âmbito do presente procedimento, propôs também que o mesmo possa proceder a
toda a tramitação processual que venha a ser nesse âmbito necessária, nomeadamente proceder
à resposta aos esclarecimentos, eventualmente apresentadas no decurso da apresentação das
propostas, ou à competente prorrogação do prazo de apresentação das propostas que se venha a
verificar, bem como a proceder à tramitação processual de eventuais impugnações
administrativas que venham a ocorrer no decorrer do mesmo.
4.-Prazo de Execução da Empreitada: 120 dias seguidos (incluindo sábados, domingos e
feriados).
5.-Valor Base da Empreitada: O custo com a presente empreitada estima-se, de acordo
com os trabalhos a executar, no valor global de duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e
noventa e seis euros e setenta e oito cêntimos (287.696,28 E), acrescido de IVA.
O preço base do procedimento será previamente cabimentado na seguinte rúbrica do Plano
Plurianual de Investimento

09 001, Rede Viária Municipal, Projeto 2014/29

—

Novas

Pavimentações e Beneficiação de Estradas Municipais e Rúbrica Orçamental 07010408.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
12.-ADMINISTRACÃO:

—

—

—

—

—

12.1.-FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE ESPINHO
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE RAMAL DE SANEAMENTO

-

:—-----------

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado nos serviços sob o n°.22, em
23/04/2018, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Espinho a requerer
pagamento no valor de duzentos e trinta e quatro euros e trinta e nove cêntimos

-

4,39

e!

execução da instalação domiciliário de ligação à Rede de Saneame~~ Instalações

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Sanitárias sitas na Rua da Igreja, n°.12, em Espinho Freguesia de Espinho.
Nos termos do n°.3 do artigo 25

“.

do Regulamento de Liquidação de Cobrança de Taxas

e Outros Receitas Municipais a Câmara pode isentar do pagamento de taxas quando requerido
pelas pessoas constituídas na ordem jurídica canónica relativamente aos fatos ou atos direta ou
imediatamente destinados à realização de fins de solidariedade social.
Porém com a entrada em vigor da Lei n°. 73 2013 de 3 de setembro, a competência para a
concessão de tais isenções ou reduções passou para a Assembleia Municipal, quando propostas
pela Câmara Municipal, conforme o preceituado no n°. 2 do artigo 16°. daquele diploma.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade propor à Assembleia
Municipal a concessão Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Espinho da isenção de
pagamento da taxa no valor de duzentos e trinta e quatro euros e trinta e nove cêntimos
(234,39 €) de execução da instalação domiciliário de ligação à Rede de Saneamento.
12.2.-EMISSÃO DE LICENÇA DE TRANSPORTE DE ALUGUER EM VEÍCULOS DE
PASSAGEIROS:—

—----—

—----

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento da empresa “Virgilio Abreu & Pereira,
Lda., contribuinte fiscal n°. 1505452260, com sede na Rua Principal, n°.24

Lourinha de

Cima, 3450-035 Mortágua, titular do Alvará n°. 102822, emitido pelo Instituto da Mobilidade
e dos Transportes Terrestres em 07 09 2016, válido até 06 09 2021, a requerer a licença para
transporte de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros (táxi) do seu veículo com matrícula
1 5-UR-56, nos termos do artigo 20°. do Regulamento Municipal da Atividade de Transportes
em Veículos de Passageiros (Táxis).
O requerente, possuía a licença TO6MRT, emitida em 02 07 2014, para o veículo
matricula 03-IG-60

,

sendo este pedido motivado por ter substituído trocado a viatura, facto

que origina a caducidade da referida licença, nos termos da alínea d), do artigo 21°. do
Regulamento Municipal da Atividade de Transporte de Aluguer em Veículos de Passageiros.A Câmara, considerando que o processo se encontra instruído com os

‘-:‘-.

constantes no n°. 2 do artigo 20°. do Regulamento Municipal da Ati~~djrans~. -s de
-
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Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros (Táxis), deliberou por unanimidade aprovar a
emissão de licença para transporte de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros (táxi) do
veículo acima referido.
Deverá proceder o requerente ao pagamento da taxa de duzentos e treze euros e vinte
cêntimos (213,20 €) referente à emissão de licença prevista no artigo 32°, alínea a) do
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas municipais.
12.3.-LICENCIATURA
COIMBRA
das Fitas:

—

EM

SAÚDE

AMBIENTAL

DA

UNIVERSIDADE

DE

Proposta de Aquisição de Espaço Publicitário na “Plaquete” da Queima
—

—--—---

—-—------------------

—

Pelo Senhor Presidente foi presente uma carta dos alunos da licenciatura em Saúde
Ambiental

da Universidade de Coimbra, informando que se realiza no mês de maio a

“Queima das Fitas” onde se insere o tradicional Cortejo, ponto culminante das Festas da
Semana Académica de Coimbra.
Assim e, pelo facto de serem responsáveis pela organização de um carro alegórico que
integrará o referido Cortejo, e nele estar integrado um aluno do Concelho, propõem a inserção
de espaços publicitários nas plaquetes que irão distribuir gratuitamente aos milhares de
espectadores que anualmente assistem àquele evento.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar inserir um terço (1 3) de página pelo valor
de cinquenta euros (50,00€).
13.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES

:—------------

13.1.-EDIFICAÇÕES EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO:—-13.1.1.-Processo n°. 08/2017/01:—

—

—

—---

—--Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 08 2017 01, referente ao prédio em
mau estado de conservação, sita na Rua Principal, Vale de Borregão, Marmeleira, propriedade
de Júlio de Sousa Dias da Silva, com residência em Bairro do Ingote, FFH : oco 16 ‘C, Eiras,
3020 -208 Coimbra, acompanhado da informação dos serviços administrativo
que:

411114

-,

quern

orma
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Após oficio enviado ao proprietário Júlio de Sousa Dias da Silva em 17 de setembro de
2017 a comunicar o prazo de trinta (30) dias para apresentar projeto de reconstrução e
ampliação do edificado com a intenção de utilização de “Alojamento Local” conforme descrito
pelo filho do proprietário Odjoule Femandes Sousa Dias da Silva em reunião do o Chefe da
DPAT em 29 de setembro de 2017, o mesmo não entregou aquele projeto dentro do prazo
referido (30 dias).
A 28 de março de 2018 o Sr. Júlio Silva, enviou uma carta a comunicar que não é o
proprietário da edificação.
A 3 de maio a Senhora Odete dos Santos Marques Fernandes Silva, esposa do Sr. Júlio e
mãe de Odjoule Fernandes Sousa Dias da Silva entregou uma carta, em mão, a comunicar
que é a proprietária do edificado e que pretendia ser esclarecida acerca do assunto, uma vez
que não tinha qualquer conhecimento sobre o processo em questão, tendo reunido com o Chefe
da Divisão de DPAT, o qual solicitou que a mesma apresentasse um requerimento para
execução de obras de conservação.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade notificar a
proprietária do projeto decisão tomado na Reunião de Câmara de 17/05/2017, considerando
que esta não foi notificada do mesmo.
13.1.2.-Processo n°. 08/2015/02:

—

—-

----—-

Este assunto foi retirado da Ordem de trabalhos:
PERÍODO DE INTERVENCÃO ABERTO AO PÚBLJCO:----------—

-

Não se registou a presença de qualquer Munícipe.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezassete horas e quarenta minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim

~
pelo Senhor Presidente.

~

Secretário do Órgão e

