CÂMARAMUNICIPALDEMORTÁGUA

ATA N°.17/2012
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM CINCO DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE:
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, 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 62°. da Lei número 169/99, de dezoito de
Setembro, com a redacção dada pela Lei número 5-A12002, de onze de Janeiro, em reunião
ordinária sob a presidência do Senhor Presidente, Dr. Afonso Sequeira Abrantes, e com a
presença dos Senhores Vereadores: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques, Dr.a Márcia Maria
dos Santos Lopes, Eng°. Raul da Silva Marta e Dr. Filipe Manuel Ferreira Valente.
-----O Senhor Vereador Dr. Vítor Manuel da Fonseca Fernandes faltou à presente reunião por
motivo justificado. A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta.
A presente reunião foi secretariada, conforme Despacho n°. 42/2009, pela Coordenadora
Técnica Rosa Maria Ferreira Breda, em substituição do Coordenador Técnico Manuel Jorge
Gomes Nunes devido ao facto deste se encontrar numa consulta médica.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foran~ tomadas as seguintes
deliberações:
O Senhor Presidente considerando a urgência na apreciação e decisão do assunto propôs a
inclusão na presente reunião do seguinte ponto:
7.4.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE
2012:
7.5.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO DE 2012:
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente de
introdução na presente reunião dos pontos acima referenciados.
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1.-APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da acta da
reunião anterior, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a sua leitura, a Câmara
deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, nos termos do n°.3 do art. 65°. da Lei n°. 169/99, de 18 de Setembro,
com a redacção dada pela Lei n°.5-A12002, de 11 de Janeiro, deu conhecimento das decisões
tomadas no uso das competências que lhe foram delegadas e das subdelegadas nos
Vereadores, geradoras de receitas e custos, nomeadamente as previstas:
Na alínea d) do número 5 do artigo 64°. Citado diploma, emissão de licenças de veículos.Na alínea a) do número 5 do artigo 64°. citado diploma, de concessão de licenças nos
casos e nos termos estabelecidos por lei, designadamente para construção, reedificação,
utilização, conservação ou demolição de edifícios.
No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação

—

Decreto

dezasseis de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto

—

—

Lei número 555/99, de

Lei número 177/2001, de

quatro de Junho, com as alterações introduzidas pela Lei número 60/2007 e Decreto

-

Lei n°.

26/2010, de 30 de Maio.
No Regime Jurídico de Instalação e de Funcionamento dos Estabelecimentos de
Restauração e de Bebidas

—

Decreto-Lei número 234/2007, de dezanove de Junho, posteriores

alterações e respectivos diplomas regulamentares.
Nos artigos 3°., 5°. e 14°., do Decreto

—

Lei número 268/2009, de vinte e nove de

Setembro, de licenciamento de instalação e de fimcionamento de recintos itinerantes e
improvisados para espetáculos e divertimentos públicos e artigo 7°.-A, Decreto

—

Lei número

309/2002, para a instalação de recintos provisórios de divertimentos públicos.
No Regime jurídico do licenciamento e fiscalização pelas Câmaras Municipais de
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atividades diversas anteriormente cometidas aos Governos Civis

-

Decreto

—

Lei número

310/2002, de dezoito de Dezembro.
No artigo

150.

do Regulamento Geral do Ruído, Decreto

—

Lei número 9/2007, de

dezassete de Janeiro, e respeitante ao licenciamento especial de ruído, no âmbito das
atividades ruidosas temporárias e à fiscalização do cumprimento do referido regulamento.
Na Lei número 97/88, de dezassete de Agosto e posteriores alterações

—

Afixação de

Mensagem Publicitárias ou de Propaganda, relativas ao licenciamento de publicidade
exterior.
As do Decreto

—

Lei número 42/2008, de dez de Março

—

Regulamentação do Exercício

da Actividade de Comércio a Retalho de forma não sedentária.
No artigo 1°. do Decreto

—

Lei número 139/89, de vinte e oito de Abril, licenciamento de

acções de mobilização de solos.
No artigo 4°. do Decreto

-.

Lei número 411/98, de trinta de Dezembro e posteriores

alterações relativo ao regime Jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação,
trasladação e cremação de cadáveres.
Os orçamentos aprovados apresentados pelos serviços para a execução de ramais de
ligação de água ao domicílio e para os ramais de ligação à rede de saneamento básico e
autorizada a respectiva ligação.
O Senhor Presidente informou que no uso da sua competência:
Adjudicou, por ajuste directo, empreitada de conservação de beneficiação de pavimentos
em arruamentos nas Freguesias de Almaça, Espinho e Pala à Firma Vitor Almeida e Filhos,
Lda. pelo valor de cento e vinte e cinco mil oitocentos e três emos e setenta e seis cêntimos
(125.803,76€).
Adjudicou, por ajuste directo, a empreitada de conservação e beneficiação do pavimento
da E. M. Vila Pouca/Eirigo à Firma Socitop, Lda. pelo valor de cento e trinta e seis mil
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oitocentos e dezasseis euros e vinte e três cêntimos (136.816,23 €).
Adjudicou o fornecimento de vinho no valor de dois mil novecentos e quatro euros
(2.904,00 €), referente a mil e cinquenta e seis (1056) garrafas à Sociedade Agrícola Boas
Quintas para a ação Fim de Semana da Lampantana.
O Senhor Presidente deu também conhecimento da seguinte legislação:
Decreto

—

Lei n°. 190/2012, de 22 de Agosto

—

Estabelece um regime excecional e

temporário, que vigorará até 1 de Julho de 2016, da liberação das cauções prestadas para
garantia da execução de contratos de empreitada de obras públicas e do exato e pontual
cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais que deles decorrem para o
empreiteiro.
Portaria n°. 257/2012, de 27 de Agosto

—

Procede à primeira alteração ao Estatuto do

Bolseiro de Investigação, aprovado em anexo à Lei n°. 40/2004, de 18 de Agosto.
Lei n°. 44/2012, de 29 de Agosto

—

Sexta alteração ao Decreto-Lei n°.226-A12007, de 31

de Maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos.
Lei n°. 49/20 12, de 29 de Agosto

—

Procede à adaptação à administração local da Lei n°.

2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelas Leis n°s. 5 1/2005, de 30 de Agosto, 64-A120008, de
31 de Dezembro, 3-B/20 10, de 28 de Abril, 64/2011, de 22 de Dezembro, que aprova o
estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e
localdoEstado.
Decreto-Lei n°. 204/2012, de 29 de Agosto

—

Procede à simplificação do regime de

instalação e funcionamento dos recintos de espetáculos e de divertimentos públicos e do
regime de acesso, exercício e fiscalização de várias actividades de controlo municipal e altera
os Decretos-Leis n°s. 3009/2002, de 16 de Dezembro, e 310/2002, de 18 de Dezembro.
Lei n°. 50/2011, de 31 de Agosto

-

Aprova o regime jurídico da actividade empresarial

local e das participações locais e revoga as Leis n°.s 53-F/2006, de 29 de Dezembro, e
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55/2011, de 15 de Novembro.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 169, referente ao dia 4 de Setembro findo, que depois de rubricado se dá aqui por
integralmente reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:
4.1.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES:
Foi presente a circular referência 122-2012-PB da Associação Nacional de Municípios
Portugueses dando conhecimento da missiva recebida do Gabinete do Procurador Geral da
República sobre a inconstitucionalidade da regulamentação da Lei n°. 8/2012

Lei dos

compromissos e dos pagamentos em atraso.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCACÃO E JUVENTUI~E:
5.1.-TRANSPORTES ESCOLARES:
5.1.1.-Pedido de apoio de comparticipação de passe escolar de aluna não abrangida pela
escolaridade obrigatória:
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de Anabela Fernandes Almeida, residente
em Chão Miúdo, Freguesia do Sobral, a solicitar a comparticipação da Câmara no pagamento
do passe escolar MortágualTondela uma vez que se encontra a frequentar o 100. Ano de
Cientifico Humanístico de Ciências Socioeconómicas na Escola Secundária de Tondela dada a
inexistência do mesmo na Escola Secundária de Mortágua.
A Câmara, depois de apreciado o deliberou, por unanimidade comparticipar em cinquenta
por cento o custo do passe, considerando que não existe aquele área na Escola Secundária de
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Mortágua.
5.2.-JUVENTUDE:
5.2.1.-Conta Crescente Jovem Ratificação de Processos:
-

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foi presente o processo
de candidatura números 22/2012 para atribuição do Fundo Conta Crescente Jovem que entrou
nos serviços e que deferiu nos termos do número 1 do artigo 7°. do Regulamento da Conta
Crescente Jovem.
A Câmara por unanimidade deliberou ratificar a decisão do Senhor Presidente.
6.-CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-ASSOCIATIVISMO:
6.1.1.-Apoio Actividades/Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e
Recreativas:
6.1.1.1- Mortágua Futebol Clube

—

Protocolo:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 6 de Agosto de 2012, do Mortágua
Futebol Clube dando conhecimento do inicio das suas actividades desportivas referentes
época de 2012/2013, solicitando a atribuição do subsídio anual para fazer face às despesas
inerentes à participação no campeonato da 3°. Nacional da sua equipa de seniores e no
campeonato distrital das suas equipas de escolirihas (pré-competição), escolas, infantis,
iniciados, juvenis, juniores e veteranos, num total de mais duzentos (200) atletas.
No prosseguimento da política definida pela Autarquia para o apoio ao desenvolvimento
desportivo, e tendo em consideração o papel relevante desempenhado por esta Associação
Local, nomeadamente na formação e ocupação de um grande número de diversos escalões
etários e considerando ainda de que esta Colectividade enveredou pelo amadorismo, o Senhor
Presidente propôs a atribuição no corrente ano do subsídio no valor de dezanove mil e
seiscentos emos (19.600,00 €) nos termos da minuta do Protocolo a celebrar e a transferir
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por duas vezes, cinquenta por cento (50%) com a assinatma do Protocolo e o remanescente no
inicio do mês de Novembro.
O Protocolo poderá ser no inicio do próximo ano objeto de alteração nomeadamente na
cláusula referente ao valor do subsídio atribuído considerando que a época desportiva se
prolonga até Maio de 2013.
Depois de apreciado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.1.1.2.-Casa do Benfica de Mortágua:
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido datado de 30 de Agosto findo da Casa do
Benfica a solicitar a cedência, sem pagamento de taxas, do pavilhão municipal para a
realização dos Treinos três (3) vezes por semana da sua equipa de futsal e dos jogos do
Campeonato da mesma na época 2012/2013.
O Senhor Presidente informou que a cedência de utilização do pavilhão somente para a
realização de treinos representa a isenção de pagamento de preços no montante de dois mil
setecentos e trinta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos (2.736,45 E).
A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a cedência do pavilhão à Casa do Benfica
para a realização de treinos e jogos do campeonato da sua equipa de fhtsal com isenção de
pagamento.
7.- ADMINISTRAÇÃO:
7.1.-REORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DAS FREGUESIAS DO MUMCIPIO

-

Apreciação e votação de proposta(s) nos termos dos números 1 e 2 do artigo 11°. da Lei
n°. 22/2012 de 20 de Maio:
O Senhor Presidente suscitou aos Senhores Vereadores a apresentarem as suas propostas
sobre o assunto, tendo de imediato o Senhor Vereador Eng°. Raul da Silva Marta apresentado
a proposta que a seguir se transcreve na íntegra:
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íIpROpOSTA:

—

—

___

A Lei 22/2012, de 30 de Maio, que “aprova o regime jurídico da reorganização administrativa

territorial autárquica” decorre dos pressupostos inscritos no Memorando de Entendimento com o
Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, negociados pelo
anterior governo Socialista, vindo consagrar a obrigatoriedade da Reorganização Administrativa do
TerritóriodasFreguesias.

—

—

—

---—O PPD/PSD de Mortágua é um partido reformista, mas esta não é a nossa reforma, no entanto,

reconhece a necessidade de uma Reforma Territorial Autárquica que tenha como fim, a prestação de
melhores serviços ás populações, a melhoria da sua qualidade de vida e a sua proximidade dos
poderespoliticos.

—

—

—

Somos defensores de um modelo construtivo, consensual e participativo, onde as várias
freguesias teriam patamares de competências diferenciadas e proporcionais ao seu n°. de habitantes,
demodoareflectiravontadedaspopulações.

—

—-—

Não foi possível escolher nem o tempo, nem o método, nem os critérios, nem a forma como
deveria ser feita a reforma, facilmente se percebendo que o único fim da Lei 2212012 é a
extinção/fusão de freguesias e consequente redução do número deste tipo de Autarquias Locais no
nossoPaís.

——--

—----—

—

__

--—-Uma reforma territorial, não pode ser um acto desgarrado de extinção de freguesias, sendo
necessário conhecer qual o novo quadro de competências e atribuições das Autarquias Locais, a nova
Lei das Finanças Locais e as soluções Legislativas a consagrar na futura Lei Eleitoral Autárquica.
Uma Reforma Territorial Autárquica, terá de ser feita com as populações e com os Autarcas. O
PPD/PSD de Mortágua, sempre colocou os interesses dos habitantes de Mortágua à frente dos
interessesdoPartidoanfvelNaciona[

—

——-

—-

O PPD/PSD de Mortágua, estará sempre do lado da defesa dos interesses dos Mortaguenses.

------O PPD/PSD de Mortágua, defendeu sempre que deveriam ser ouvidas as populações, para que
estas expressassem a sua opinião, sobre a Lei da Reorganização da Administração Territorial
Autárquica. Entendemos sempre, que este, deveria ser um processo liderado pela Câmara Municipal,
esclarecendo de forma clara as populações, criando um amplo consenso político e social sobre esta
matéria.

—

—

_~_~_

—

—

.._

Não pretendíamos que a Reorganização das Freguesias fosse decidida por uma unidade técnica,
a funcionar junta da Assembleia da República, que venha impor a sua vontade aos que diariamente
8
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vivem e trabalham no território. Estamos claramente, perante uma reforma imposta e não participada
pelos seu destinatários, ignorando por completo a opinião das populações.

—-—

Nestes termos, o PPD/PSD de Mortágua, considera que a aplicação da Lei 22/2012, de 30 de
Maio,irá:
.

—

—--.

—----—--

—

—

—-—---

——--

—---

Significar um acréscimo de custos para as populações, nomeadamente com deslocações;
Afectar a qualidade e operacionalidade dos serviços actualmente prestados pelas Juntas de

Freguesia;
-—--o

——

Criar Territórios sem identidade, em relação aos quais, as populações não terão qualquer

sentimentodepertença;
o

—

Fragilizar o Poder Local Democrático ao reduzir o número de Eleitos Locais, que mais próximos

estãodassuaspopulações;
-—--.

—

—

———

—

.

Criar dificuldade às populações, nomeadamente populações idosas, de serviços de proximidade

que as Freguesias e os seus eleitos prestam diariamente e que ultrapassam muitas vezes, as
competénciasquelhesforamatribuidas;—
o

—

—-—-----

Colocar em risco, a estratégia de desenvolvimento local e política de investimentos, levada a

cabo pelos executivos das freguesias, desconhecendo a sua utilidade futura.--—--——--------—Considerando o supra exposto, a inequívoca vontade de todos os Presidentes de Junta de
Freguesia e dos Deputados das Assembleias de Freguesia eleitos pelo PPD/PSD, contra a Lei
n°22/2012, de 30 de Maio, o PPD/PSD apela e propõe um amplo consenso político em torno desta
matéria, pronunciando-se favoravelmente à manutenção das actuais 10 Freguesias que integram o
Concelho de Mortágua, respeitando a vontade das populações expressa nas Assembleias de
Freguesia, garantindo que sejam assegurados os princípios constitucionais do “Estado de Direito
Democrático”e do Estado Unitário, segundo os quais, a “República Portuguesa é um estado de direito
democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política
democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na
separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e
cultural e o aprofundamento da democracia participativa”.
---—RaulMarta-VereadordoPPD/PSDdeMortágua”.

—

—

De seguida o Senhor Vereador Dr. Filipe Manuel Ferreira Valente, eleito pelo CDS-PP
apresentou a proposta de parecer que a seguir se transcreve na íntegra:
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“PROPOSTA DE PARECER

-

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DAS

FREGUESIAS DO MUNICÍPIO
CONSIDERANDOS:
1.-Considerando que em 30 de Maio deste ano foi publicada a Lei 22/2012 de 30 de Maio que

aprovou o regime jurídico de reorganização administrativa territorial autárquica.

—

---—2.-Considerando que esta Lei vem na sequência da recentemente anunciada reforma da
administração local a qual, de acordo com a proposta de Lei que lhe deu origem, teria por base a
necessidade de adoptar um novo paradigma de gestão pública local, pretendendo dar resposta quer à
actual conjuntura económica e financeira, quer às novas exigências colocadas aos poderes públicos
locais, bem como satisfazer os compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português no
âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, assinado pelo anterior Governo com a
Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional.
3.-Considerando que esta Lei teria ainda supostamente como objectivo o reforço da coesão
nacional, a melhoria da prestação dos serviços públicos locais e a optimização da actividade das
diversas autarquias do poder local que constituem objectivos prioritários de qualquer Governo.
-----4.-Considerando que esta reforma exige tempo, ponderação, condições económicas favoráveis e
sobretudoumclimadepazsociaL--—

—

—

—------

----—5.-Considerando que estas condições sócio económicas não estão actualmente reunidas.
——-6.-Considerando que esta Lei contém os anexos 1 e II onde constam os níveis dos municípios e os
lugares urbanos integrados em cada município, todavia, parece-nos omissa quanto às freguesias que
integramcadaumdesseslugaresurbanos.-———

—

—-—-—---

7.-Por outro lado, da leitura dos objectivos desta reforma expostos no artigo 2.° do citado Decreto
Lei n.° 22/2012 não resulta demonstrado que aquela permita prosseguir “A promoção da coesão
nacional e do desenvolvimento local”, nomeadamente neste actual contexto de crispação social.
-—--8,-Consideramos, inclusive, que os parâmetros de agregação referidos na citada Lei são algo
confusosnasuaredacçãoeinterpretação.---—-—

——--

—

9.-Considerando que o modelo proposto na Lei alega que aumentará a eficiência das freguesias a
agregar (nomeadamente alínea d) artigo 2.°) embora se desconheça qual o modelo de gestão e
respectivas competências, quais as reais vantagens que serão atribuidas às novas entidades jurídico
administrativasacriar.

—

—
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10.-Considerando que a reforma deveria começar pelas freguesias de cariz urbano, cujas
competências podem, muitas das vezes serem alocadas aos serviços da câmara municipal.
11.-Considerando que deve ser dada preferência a soluções consensuais com as populações.
12.-Considerando a posição já assumida pelas assembleias de freguesia.

—

Consequentemente, propomos que a Câmara Municipal delibere apresentar á Assembleia
Municipal parecer de não agregação de freguesias do município de Mortágua nos termos do n.° 2 do
artigoll.°daLein.°22/2012.

—-—---—

—---—

-..

------Mortágua, 5 de Setembro de 2012-O Vereador eleito pelo CDS/PP-FILIPE VALENTE”.
Por último o Sei±or Presidente da Câmara apresentou a proposta de parecer que a seguir
se transcreve na íntegra:
“PROPOSTA DE PARECER

-

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DAS

FREGUESIAS DO MUNICÍPIO:
A Lei 22/2012 de 20 de Maio acabou por determinar, por aglomeração/extinção, a redução do
númerodefreguesiasàpercentagem.-----—------

—

—--------

—---Perante a contestação que o processo teve e tem das populações e dos seus representantes
democraticamente eleitos, as propostas que foram sendo apresentadas caminharam no sentido
minimalista, acabando esta lei por não proporcionar na sua essência qualquer reforma digna desse
nomeeporventuranecessária.

—

—---

—

—

Esta lei que é apresentada como uma exigência da Troika, nem sequer traduz o que resulta do
AcordodeConvergência.---

—

—---

—-—-—

-——Passa ao lado da reorganização dos municípios, sabendo-se que alguns têm menos população
quemuitasfreguesias.

—

—

—

A extinção de freguesias, cujo critério relevante seria o número de habitantes, acabou na própria
lei por ser feita à percentagem, contraditoriamente com as orientações dos parâmetros de agregação
que define e sem considerar os objectivos e os princípios que nela constam e com os quais até
poderíamosconcordar.

—-—-----

—

—-—---

Não se conhecendo os modelo de gestão e as competências e os recursos que serão atribuidos
ás novas freguesias, é ilegítimo concluir que a extinção de freguesias aumentará a eficiência dessas
autarquiaslocais.

—-—---

—-—

—

———

O motivo principal desta reforma é a redução de custos e, perante a insignificância dos valores
11
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em questão, o deve e haver que daí resulta não justifica, sequer, a perda da identidade histórica,
culturalesocialdasfreguesiasquesequerextinguir.----

—-

Aplicando as orientações para a reorganização administrativa que resultam da lei as freguesias de
Almaça, Cercosa, Cortegaça e Trezoi reúnem condições para serem extintas, por não terem o mínimo
de500habitantes.

———

—----—

—-—------

—--------

Num Município com uma extensão territorial de 250 km2, com uma densidade populacional muito
baixa, dispersa por mais de 90 povoações, não faz sentido que o critério seja tão só e apenas o
número de habitantes por freguesia sem ter em consideração no mínimo a área territorial destas
freguesias, para além naturalmente de razões históricas culturais e sociais que justificam a sua
manutenção.

—------------—

—---—--—--

A experiência e conhecimento da realidade local permitem-nos afirmar que nada de positivo
resultaria da extinção destas freguesias, antes pelo contrário o processo provocará tensões e perdas
para as populações que não são justificáveis pelos pretensos ganhos anunciados.

—

As Juntas de Freguesia são o último patamar da descentralização do Estado, mas o primeiro no
relacionamento com as populações. São o elo mais próximo das populações. Conhecem melhor do
que ninguém os problemas, as necessidades e aspirações das populações que representam.
Conhecem as pessoas, cada uma, a sua história de vida, a sua situação concreta. Estão numa
posição única para ouvir e dialogar com as populações, no sentido de ultrapassar problemas e
encontrarasmelhoressoluções.

—

—

São elas que resolvem muitos dos “pequenos” problemas que afectam a vida das pessoas nas
povoações. São elas que fazem a ligação entre as populações e o Município.

--—-----

——

Há uma relação de confiança e de proximidade muito forte entre as Juntas de Freguesia e as
populações, que é um patrimônio valioso, que ficaria irremediavelmente em causa com esta reforma
administrativa.

—-----

—----—----—

—---------------

—------——------—

——

Não se pode falar continuamente de descentralização e extinguir freguesias. Extinguir freguesias
desta forma é fechar a última porta, a porta da Junta de Freguesia, que na maior parte dos casos é
,

já a única porta de ligação do cidadão à administração.
——Assim,econsiderandoainda:

—

—

—------—--

—

A preservação da coesão administrativa territorial do Município e a identidade histórica, cultural e
socialmuitoprópriadasnossasfreguesia.--—----—----—-—---—-—-—
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---—Que as Juntas de Freguesia do Concelho, ao longo do período democrático pós 25 de Abril, têm
desenvolvido intensamente a sua capacidade de intervenção, prestando excelentes serviços de
proximidade às populações, em cooperação, também, com a Câmara Municipal e as mais diversas
instituições públicas e privadas, contribuindo assim para um modelo de desenvolvimento económicosocial sustentável e para uma estrutura administrativa coesa e equilibrada, cujos resultados são
evidentesereconhecidospublicamente;

—

—-——--

—

——--

As posições publicamente assumidas pelos Presidentes de todas as Juntas de Freguesia do
Município;

....

—

—

---—-As deliberações aprovadas pelas Assembleias de Freguesia;---—
As conclusões colhidas da sessão pública de esclarecimento sobre esta Reorganização
Administrativa Territorial na área do Município, promovida pela Assembleia Municipal em 14 de Julho
passado.——-—

—

——-_-_

—

Que nenhum eleito em 2009, nem qualquer Órgão do Município, recebeu mandato para participar
na extinção das suas freguesias, antes pelo contrário todos se comprometeram a apoiá-las,
reconhecendo a sua importância na administração local, pelo que qualquer deliberação nesse sentido
carecedelegitimidadedemocrática

—---

-——PropomosqueaCâmaradelibere:

—

—

—

——

1°.- Não exercer a iniciativa para a deliberação prevista n o n°.1 do artigo 110. da Lei n°22/2012,
de3odeMaio.

—--—

—-—

—---—

——-—

—-—2°.- Apresentar, nos termos do n°.2 do artigo 110. da Lei n°22/2012, à Assembleia Municipal este

parecer de não agregação de Freguesias do Município de Mortágua.

—-

Mortágua, 5 de Setembro de 2012 O Presidente da Câmara Dr. Afonso Sequeira Abrantes”.--—
-

-

Assim, verificando-se a existência de consenso de não agregação das freguesias do
Município de Mortágua a Câmara deliberou unanimemente não exercer a iniciativa para a
deliberação prevista n o n°.1 do artigo 11°. da Lei n°.22/20l2, de 30 de Maio, e fundir os
pareceres apresentados num só parecer, e que a seguir se transcreve na íntegra:

—PARECER

-

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DAS

FREGUESL4S DO MUNICÍPIO:

A Lei 22/2012 de 20 de Maio acabou por determinar, por aglomeração/extinção, a
13

CÂMARAMUNICIPALDEMORTÁGUA

redução do número de freguesias à percentagem.
Perante a contestação que o processo teve e tem das populações e dos seus
representantes democraticamente eleitos, as propostas que foram sendo apresentadas
caminharam no sentido minimalista, acabando esta lei por não proporcionar na sua essência
qualquer reforma digna desse nome e porventura necessária.
Esta lei que é apresentada como uma exigência da Troika, nem sequer traduz o que
resulta do Acordo de Convergência

.

Passa ao lado da reorganização dos municípios, sabendo-se que alguns têm menos
população que muitas freguesias.
A extinção de freguesias, cujo critério relevante seria o número de habitantes, acabou na
própria lei por ser frita à percentagem, contraditoriamente com as orientações dos
parâmetros de agregação que define e sem considerar os objectivos e os princípios que nela
constam e com os quais até poderíamos concordar.
Não se conhecendo os modelo de gestão e as competências e os recursos que serão
atribuídos às novas freguesias, é ilegítimo concluir que a extinção de freguesias aumentará a
eficiência dessas autarquias locais.
O motivo principal desta reforma é a redução de custos e, perante a insign(ficância dos
valores em questão, o deve e haver que daí resulta não justifica, sequer, a perda da
identidade histórica, cultural e social dasfreguesias que se quer extinguir.
Aplicando as orientações para a reorganização administrativa que resultam da lei as
freguesias de Alínaça, Cercosa, Cortegaça e Trezoi reúnem condições para serem extintas,
por não terem o mínimo de 500 habitantes.
Num Município com uma extensão territorial de 250 lcm2, com uma densidade
populacional muito baixa, dispersa por mais de 90 povoações, não faz sentido que o critério
seja tão só e apenas o número de habitantes por freguesia sem ter em consideração no
14
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mínimo a área territorial destas freguesias, para além naturalmente de razões históricas
culturais e sociais que justificam a sua manutenção, vindo criar territórios sem identidade,
em relação aos quais, as populações não terão qualquer sentimento de pertença.
A experiência e conhecimento da realidade local permitem-nos afirmar que nada de
positivo resultaria da extinção destas freguesias, antes pelo contrário o processo provocará
tensões e perdas para as populações que não são justificáveis pelos pretensos ganhos
anunciados.
As Juntas de Freguesia são o último patamar da descentralização do Estado, mas o
primeiro no relacionamento com as populações. São o elo mais próximo das populações.
Conhecem melhor do que ninguém os problemas, as necessidades e aspirações das
populações que representam. Conhecem as pessoas, cada uma, a sua história de vida, a sua
situação concreta. Estão numa posição única para ouvir e dialogar com as populações, no
sentido de ultrapassar problemas e encontrar as melhores soluções.
São elas que resolvem muitos dos “pequenos “problemas que afectam a vida das pessoas
nas povoações. São elas que fazem a ligação entre as populações e o Município.
Há uma relação de confiança e de proximidade muito forte entre as Juntas de Freguesia
e as populações, que é um património valioso, que ficaria irremediavelmente em causa com
esta reforma administrativa
Não se pode falar continuamente de descentralização e extinguir freguesias. Extinguir
freguesias desta forma, éfechar a última porta, aporta da Junta de Freguesia, que na maior
parte dos casos é já a única porta de ligação do cidadão à administração, afectando a
qualidade e operacionalidade dos serviços actualmente prestados e criando dificuldades
acrescidas às populações, nomeadamente populações idosas e carenciadas.
Assim, e considerando ainda:
A preservação da coesão administrativa territorial do Município e a identidade histórica,
15
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cultural e social muito própria das nossas freguesia.
Que as Juntas de Freguesia do Concelho, ao longo do período democrático pós 25 de
Abril, têm desenvolvido intensamente a sua capacidade de intervenção, prestando excelentes
serviços de proximidade às populações, em cooperação, também, com a Câmara Municipal e
as mais diversas instituições públicas e privadas, contribuindo assim para um modelo de
desenvolvimento económico-social sustentável e para uma estrutura administrativa coesa e
equilibrada, cujos resultados são evidentes e reconhecidos publicamente.
As posições publicainente assumidas pelos Presidentes de todas as Juntas de Freguesia
do Município.
As deliberações aprovadas pelas Assembleias de Freguesia.
As conclusões colhidas da sessão pública de esclarecimento sobre esta Reorganização
Administrativa Territorial na área do Município, promovida pela Assembleia Municipal em
]4de Julho passado.
Que nenhum eleito em 2009, nem qualquer Órgão do Município, recebeu mandato para
participar na extinção das suas freguesias, antes pelo contrário todos se comprometeram a
apoiá-las, reconhecendo a sua importância na administração local, pelo que qualquer
deliberação nesse sentido carece de legitimidade democrática.
Uma reforma territorial não pode ser um acto desgarrado de extinção de freguesias que
ignore as populações e os autarcas.
Aprovamos por unanimidade:
1’~- Não exercer a iniciativa para a deliberação prevista n o n°] do artigo 11°. da Lei
n’~22/2O12, de 30 de Maio.
2’~- Apresentai; nos termos do n~2 do artigo 11°. da Lei n’~22/2012, à Assembleia
Municipal este parecer de não agregação de Freguesias do Município de Mortágua.
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7.2.-PROPOSTAS DE FIXAÇÃO DE:
7.2.1.-Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis art°.112°. do CIML
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“

De acordo com o n.° 5 do art.° 1 12.° do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, na

redacção que lhe foi dada pela Lei n° 64-B/201 1, de 30 de Dezembro, compete aos
Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixar a taxa de IMI a aplicar em
cada ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas b) e c) do n.° 1 do mesmo artigo,
designadamente:
Alínea b) Prédios Urbanos não avaliados nos termos do Clivil: 0,5% a 0,8%;
-

Alínea e) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,3% a 0,5%.
-

Face à preocupante situação económica e financeira por que está a passar a população do
concelho e tendo em vista reduzir o esforço financeiro das famílias, e porque as condições
financeiras do Município fruto de uma gestão rigorosa o permitem, propõe-se a aplicação das
seguintes taxas:
+

Alínea b) Prédios Urbanos não avaliados nos termos do ClIvil: 0,8%;

+

Alínea e) Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,3%; (mínimo permitido).

-

-

Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos termos e para
efeitos do disposto no art.° 53.°, n.° 2, alínea 1), da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, na
redacção que lhe foi dada pela Lei n° 5-A12002, de ii de Janeiro.

“

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
e remetê-la à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto no art.° 53.°, n.° 2,
alínea

O~

da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n° 5-

Á12002,de lide Janeiro.
7.2.2.-Taxas a aplicar na Derrama nos termos da Lei das Finanças Locais:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
17
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“

o n° 1, do art.°14°, da Lei n.° 2/2007, de 15 de Janeiro

—

Lei das Finanças Locais, prevê

que os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de
1 ,5%sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas (IRC).
A referida Lei estabelece, ainda, no n°4 do mesmo artigo, a possibilidade de ser fixada
uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano
anterior que não ultrapasse 150.000,00 euros.
Neste sentido, considerando a atual conjuntura económica e fmanceira propõe-se:
4

Para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não

ultrapasse 150.000,00 emos, aplicar, no ano económico de 2013, uma taxa reduzida de
derrama de 0,0% (isenção de taxa) sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, que
corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográflca deste município, por
sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento
estável neste território, conforme o previsto no articulado da referida Lei;
4

Para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior superior

150.000,00 euros, aplicar, no ano económico de 2013, uma taxa de derrama de 1,0% sobre o
lucro tributável sujeito e não isento de IRC, que corresponda à proporção do rendimento
gerado na área geográfica deste município, por sujeitos passivos residentes em território
português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou
agrícola e não residentes com estabelecimento estável neste território, conforme o previsto no
articulado da referida Lei.
Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos termos e para
efeitos do disposto no art.° 53.°, n.° 2, alínea O. da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, na
redacção que lhe foi dada pela Lei n° 5-A12002, de 11 de Janeiro.”
18
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A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente e remete-la à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do
disposto no art.°

53•0,

n.° 2, alínea f), da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que

lhe foi dada pela Lei n° 5-A12002, de 11 de Janeiro.
7.2.3.-Taxa Municipal do Direito de Passagem (TMDP) ad°. 106°. da Lei n°. 5/2004, de
10/02:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“De acordo com a Lei número 5/2004, de dez de Fevereiro
Eletrónicas

-

—

Lei das Comunicações

estabelece o regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações

eletrónicas e aos recursos e serviços conexos e define as competências da autoridade
reguladora nacional neste domínio

-

podem os Municípios cobrar a Taxa Municipal de

Direitos de Passagem (TMDP) às empresas que oferecem redes de serviços de comunicações
electrónicas acessíveis ao público.
Esta taxa é determinada com base na aplicação de um percentual sobre a faturação mensal
emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrônicas acessíveis
ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município, a qual
deverá ser anualmente aprovada até ao final do mês de Dezembro do ano anterior a que se
destina a sua vigência, não podendo ultrapassar os 0,25%, nos termos da alínea b) do número
2 do artigo 106°., conjugado com o número 2 do artigo 128°. da citada Lei

.

Considerando que apesar de ter como objectivo a fixação de contrapartidas pelo uso do
domínio público municipal (o uso do solo ou subsolo), a taxa em questão acaba por fazer
recair o ónus do seu pagamento no cidadão consumidor dos serviços de comunicações, sendo
o seu valor determinado pela aplicação de critérios que nada têm que ver com aquela
utilização.

19
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Considerando que se trata, com efeito, de uma prestação tributária cobrada ao sujeito
errado. A utilização do domínio público é levada a cabo pelos operadores que exploram as
infra-estruturas fisicas de comunicações e que são os beneficiários diretos dessa actividade
económica.
Considerando que esta taxa constitui receita municipal nos termos do disposto na alínea
f), do art°. 110. da lei n°.2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças locais) e que compete à
Assembleia Municipal estabelecer, nos termos da Lei, taxas municipais e fixar os respectivos
quantitativos, de acordo com o disposto na alínea e), do n°. 2 do art°. 52°. da Lei 169/99, de 18
de Setembro, na redacção dada pela Lei n°. 5-a12002, de 22 de Janeiro, proponho que a
Câmara Municipal delibere fixar em 0,0% a Taxa Municipal de Direitos de Passagem
(TMDP) para o ano de 2013, libertando-se assim os consumidores da obrigação de pagamento
de mais este encargo.
Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal nos termos da
alínea a) do n°.6 do art°. 64°. da Lei número 169/99, de dezoito de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei número 5-AJ2002, de onze de Janeiro órgão ao qual compete
estabelecer, nos termos da lei taxas municipais e fixar os respectivos quantitativos, de acordo
com os citados normativos legais conjugadamente com a alínea e) do número 2 do art°. 53°.
deste último diploma legal.
De acordo com a Lei número 5/2004, de dez de Fevereiro
Eletrónicas

-

—

Lei das Comunicações

estabelece o regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações

eletrónicas e aos recursos e serviços conexos e define as competências da autoridade
reguladora nacional neste domínio

-

podem os Municípios cobrar a Taxa Municipal de

Direitos de Passagem (TMDP) às empresas que oferecem redes de serviços de comunicações
electrónicas acessíveis ao público.
Esta taxa é determinada com base na aplicação de um percentual sobre a faturação
20
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mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas
acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente
município, a qual deverá ser anualmente aprovada até ao final do mês de Dezembro do ano
anterior a que se destina a sua vigência, não podendo ultrapassar os 0,25%, nos termos da
alínea b) do número 2 do artigo 106°., conjugado com o número 2 do artigo 128°. da citada
Lei.
Considerando que apesar de ter como objectivo a fixação de contrapartidas pelo uso do
domínio público municipal (o uso do solo ou subsolo), a taxa em questão acaba por fazer
recair o ónus do seu pagamento no cidadão consumidor dos serviços de comunicações, sendo
o seu valor determinado pela aplicação de critérios que nada têm que ver com aquela
utilização.
Considerando que se trata, com efeito, de uma prestação tributária cobrada ao sujeito
errado. A utilização do domínio público é levada a cabo pelos operadores que exploram as
infra-estruturas fisicas de comunicações e que são os beneficiários directos dessa actividade
económica.
Considerando que esta taxa constitui receita municipal nos termos do disposto na alínea

O~

do art°. 110. da lei n°.2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças locais) e que compete à

Assembleia Municipal estabelecer, nos termos da Lei, taxas municipais e fixar os respectivos
quantitativos, de acordo com o disposto na alínea e), do n°. 2 do art°. 52°. da Lei 169/99, de 18
de Setembro, na redacção dada pela Lei n°. 5-a12002, de 22 de Janeiro, proponho que a
Câmara Municipal delibere fixar em 0,0% a Taxa Municipal de Direitos de Passagem
(TMDP) para o ano de 2012, libertando-se assim os consumidores da obrigação de pagamento
de mais este encargo.
Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal nos termos da
alínea a) do n°.6 do art°. 64°. da Lei número 169/99, de dezoito de Setembro, com as
21
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alterações introduzidas pela Lei número 5-A12002, de onze de Janeiro órgão ao qual compete
estabelecer, nos termos da lei taxas municipais e fixar os respectivos quantitativos, de acordo
com os citados normativos legais conjugadamente com a alínea e) do número 2 do art°. 53°.
deste último diploma legal.”
A Câmara depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente e remete-la à Assembleia Municipal nos termos da alínea a) do n°.6 do
art°. 64°. da Lei número 169/99, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela
Lei número 5-A12002, de onze de Janeiro.
7.2.4.-Percentagem da participação do IRS pretendido pelo Município nos termos do
art°. 200. da Lei das Finanças Locais:
----Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Nos termos do n°1 do art.° 20° da Lei n° 2/2007, de 15 de Janeiro, os Municípios têm
direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no RS dos sujeitos passivos com
domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano
imediatamente anterior, calculada sobre a respectiva colecta líquida das deduções previstas no
n°1, do art.° 78° do Código do IRS.
A participação referida depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida
pelo Município. Caso a percentagem deliberada pelo Município seja inferior a 5%, o produto
da diferença de taxas e a colecta líquida é considerado como dedução à colecta do IRS, a favor
do sujeito passivo, relativamente aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele que
respeita a participação variável.
Tendo em vista reduzir o esforço das famílias, tão sobrecarregadas pelo pagamento da
crise, propõe-se a fixação daquela participação em 2,5 %, o que corresponderá a que o total
de 2,5% que a Câmara prescinde reverterá a favor dos sujeitos passivos.
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Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos termos e para
efeitos do disposto no art.° 53.°, n.° 1, alínea q), da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, na
redacção que lhe foi dada pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

“

--—-A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente e remete-la à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do
disposto no art.° 53.°, n.° 1, alínea cij, da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que
lhe foi dada pela Lei n° 5-A12002, de 11 de Janeiro.
7.3. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE
MORTÁGUA PARA ABATE

E VENDA DE ÁRVORES PLANTADAS EM

TERRENOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 26 de Julho de 2012 da Associação
de Caça e Pesca de Mortágua a solicitar a autorização para proceder ao abate e venda das
árvores (eucaliptos e pinheiros) plantadas nos terrenos de propriedade do Município, sitos ao
limite do Chão Miúdo, Freguesia do Sobral, e que cultiva por cedência de utilização dada por
deliberação tomada em reunião de Câmara de 24 de Março de 1993.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade considerando o teor
da deliberação tomada na reunião de Câmara de 24 de Março de 1993 não autorizar o corte e
venda das árvores, sem prejuízo de apreciar em devido tempo pedido de apoio da Associação
de Caça e Pesca de Mortágua para a vedação do Campo de Tiro.
Mais foi deliberado por unanimidade que os serviços iniciam o processo de hasta pública
para o abate e venda das refer das árvores.
7.4.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇÀMENTO MUNICIPAL DE 2012
----Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento
Municipal do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do Decreto-Lei
número 54-A199, de vinte e dois de Fevereiro, conjugado com a alínea d) do número 2 do
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artigo 64°. da Lei número 169/99, de dezoito de Setembro, com a redacção dada pela Lei
número 5-A12002, de onze de Janeiro, a proposta

modificação por alteração n°.3 ao

orçamento que apresentava os seguintes valores:
Reforço de Despesas correntes
Anulações Despesa correntes

—

—

quarenta mil euros (40.000,00 €);

quarenta mil emos (40.000,00 €);

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal, a Câmara deliberou por maioria
com cinco votos a favor sendo quatro Senhor Presidente e Senhores Vereadores eleitos pelo
P5 e um do Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, e uma abstenção do Senhor Vereador Dr.
Filipe Manuel Ferreira Valente, eleito pelo CDS-PP, aprová-la ficando a mesma arquivada no
maço de documentos da presente.
7.5.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO DE 2012:
Considerando a necessidade de dotar diversos projectos 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, de vinte de Fevereiro, conjugado com a

alínea d), do número do 2, do 64°. da Lei número 169/99, de dezoito de Setembro, com a
redacção dada pela Lei n°. 5-A12002, de onze de Janeiro, a proposta de modificação por
alteração número 3 às Opções do Plano do corrente ano que apresentava os seguintes valores:
Reforço de Inscrições

—

Anulações de Inscrições

trinta mil emos (30.000,00€).
—

trinta mil emos (30.000,00 €).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou por maioria com
cinco votos a favor sendo quatro Senhor Presidente e Senhores Vereadores eleitos pelo PS e
um do Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, e uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Filipe
Manuel Ferreira Valente, eleito pelo CDS-PP, aprová-la ficando a mesma arquivada no maço
de documentos da presente.
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8.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
8.1.-PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS NOS TERMOS DA
ALÍNEA e) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO MUNICIPAL

DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS:
Conforme o previsto na alínea e) do número 1 do artigo 29°. do Regulamento Municipal
de Urbanização, Edificação e Taxas, foi presente o seguinte requerimento para isenção do
pagamento de taxas de licenciamento previstas naquele Regulamento, e em virtude da
moradia unifamiliar a erigir destinar-se a habitação própria e permanente do jovem:
Ana Filipa da Silva Tomás, referente ao processo de obras número 01/2012/9, em
Carvalhal, Freguesia de Pala, com taxa de licenciamento a isentar no valor de mil duzentos e
oitenta e nove euros e sessenta e sete cêntimos (1.289,67 €) e de TMU de novecentos e
quarenta e sete euros e vinte e nove cêntimos (947,29 €);
A Câmara, depois de apreciado o processo deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção
de pagamento das taxas acima referidas, bem como de quaisquer outras que se reporte ao
mesmo processo de obras e até ao momento do alvará de utilização inclusive.

8.2.-LOTEAMENTO URBANO COM O ALVARÁ N°. 4/2005

-

RECEPÇÃO

DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO:
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento de Carlos Alberto Duarte dos Santos,
na qualidade de Procurador de José Manuel de Oliveira proprietário do loteamento urbano
com o alvará

4/2005, sito no Sobral, a requerer a recepção definitiva das obras

de

urbanização do mesmo.
O parecer técnico da Divisão de Administração do Território constante no respectivo
processo e que se dá aqui por integralmente reproduzida, que refere que confonne vistoria
efetuada ao local verificaram que as obras de urbanização previstas para as áreas de cedência
confmantes com a voa pública

—

muros, passeios, estacionamentos
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termos de funcionalidade e conservação e portanto em condições de se integrarem
definitivamente no domínio público municipal, uma vez a recepção provisória daquela obras
foi aprovada na reunião de câmara de 3 de Maio de 2006, pode assim ser feita a receção
definitiva das mesmas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à receção definitiva das obras de
urbanização do loteamento com o alvará número 4/2005, mediante o pagamento das taxas no
valor de setenta e dois emos e quarenta cêntimos (72,40 €), conforme os n°s. 2 e 3.1 da
Secção lv da Tabela anexa ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas e Outras
Receitas Municipais, bem como ao cancelamento da garantia bancária referente à caução a
que se reportavam o n°. 2 e 3 do art°. 555/99, alterado e republicado pela Lei n°. 26/2010, de
30 de Março, passada pela Caixa Geral de Depósitos em 13/03/2006 e no valor de seis mil
trezentos e setenta e oito euros ( 6.378,00 €).
8.3.-PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO COMPROVATIVA EM COMO O
PRÉDIO RÚSTICO INSCRITO NA MATRIZ SOB O ART°. 3397 DA FREGUESIA
DE VALE DE REMÍGIO CONFRONTA A NORTE COM A RUA PROF.
DIAMANTINO PEREIRA DE SOUSA, NA LOCALIDADE DA GÂNDARA.
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento de João António Nunes Pereira, na
qualidade de proprietário do prédio rústico, sito em Monte Grande, inscrito na matriz da
Freguesia de Vale de Remígio sob o artigo 3397,

solicitando a

emissão de certidão

comprovativa de que o mesmo confronta a Norte com a Rua Prof. Diamantino Pereira de
Sousa, conforme planta topográfica que anexa.
Mais informa que a certidão se destina a apresentar na Repartição de Finanças para efeitos
de correção de confrontações.
A Divisão da Administração do Território emitiu a informação que se transcreve: “O
prédio rústico em questão confina a Norte com o “Loteamento Urbano da Área da Cerâmica
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de Mortágua

“

cuja área faz parte do domínio privado do Município, que se encontra

perfeitamente delimitado por uma vedação em alvenaria de blocos de cimento localizada a Sul
(ver registo fotográfico) e que serve também de suporte ao passeio.
Este loteamento urbano incluiu na sua infraestruturação diversos arruamentos, um dos
quais a Rua Prof. Diamantino Pereira de Sousa (a Sul) para a qual é agora pretendida
servidão/confrontação direta, que se coloca á consideração superior”.
A Câmara depois de apreciado o assunto e as informações técnicos constantes no
processo, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de indeferimento à pretensão,
considerando o teor da informação da Divisão Administração do Território, devendo a
presente decisão ser notificada ao requerente para, nos termos do art°. 1010. Do Código do
Procedimento Administrativo, se pronunciar por escrito no prazo de dez (10) dias, se assim o
entender.
8.4.- PEDIDOS DE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AMPLIAÇÃO
DO NÚMERO DE COMPARTES DE PRÉDIOS RÚSTICOS:
8.4.1. De Sérgio Lopes :
Pelo Senhor Presidente foram presentes os processos:
a) n°. 10.20 12.29 de Sérgio Lopes, na qualidade cabeça de casal da herança indivisa por
óbito de Manuel Rodrigues da Silva proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da
Freguesia do Sobral com o artigo 482 no local denominado “Costa”, sito em Sobral com a
área de 0,048 ha solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da
Lei número 64/2003, de vinte e três de Agosto, para constituição de compropriedade ou
ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de escritura de partilha
a favor de Sérgio Lopes e Américo Lopes da Silva.
b) n°. 10.20 12.30 de Sérgio Lopes ,na qualidade cabeça de casal da herança indivisa por
óbito de Manuel Rodrigues da Silva proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da
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Freguesia do Sobral com o artigo 669 no local denominado “Cavada dos Sameiros”, sito em
Sobral com a área de 0,075 ha solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do
artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de Agosto, para constituição de
compropriedade ou ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de
escritura de partilha a favor de Sérgio Lopes e Américo Lopes da Silva.
c) no. 10.2012.3 1 de Sérgio Lopes, na qualidade cabeça de casal da herança indivisa por
óbito de Manuel Rodrigues da Silva proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da
Freguesia do Sobral com o artigo 679 no local denominado “Cavada dos Sameiros”, sito em
Sobral com a área de 0,242ha solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do
artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de Agosto, para constituição de
compropriedade ou ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de
escritura de partilha a favor de Sérgio Lopes e Américo Lopes da Silva.
d) n°. 10.2012.32 de Sérgio Lopes, na qualidade cabeça de casal da herança indivisa por
óbito de Manuel Rodrigues da Silva proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da
Freguesia do Sobral com o artigo 805 no local denominado “Vale de Enxames”, sito em
Sobral com a área de 0,99 ha solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do
artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de Agosto, para constituição de
compropriedade ou ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de
escritura de partilha a favor de Sérgio Lopes e Américo Lopes da Silva.
e) n°. 10.2012.33 de Sérgio Lopes

,

na qualidade cabeça de casal da herança indivisa por

óbito de Manuel Rodrigues da Silva proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da
Freguesia do Sobral com o artigo 816 no local denominado “Cabeço do Rossio”, sito em
Sobral com a área de 0,145 ha solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do
artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de Agosto, para constituição de
coinpropriedade ou ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de
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escritura de partilha a favor de Sérgio Lopes e Américo Lopes da Silva.

O no.

10.2012.34 de Sérgio Lopes

,

na qualidade cabeça de casal da herança indivisa por

óbito de Manuel Rodrigues da Silva proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da
Freguesia do Sobral com o artigo 1131 no local denominado “Penas”, sito em Sobral com a
área de 0,104 ha solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da
Lei número 64/2003, de vinte e três de Agosto, para constituição de compropriedade ou
ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de escritura de partilha
a favor de Sérgio Lopes e Américo Lopes da Silva.
g) n°. 10.2012.35 de Sérgio Lopes ,na qualidade cabeça de casal da herança indivisa por
óbito de Manuel Rodrigues da Silva proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da
Freguesia do Sobral com o artigo 1488 no local denominado “Ervideiro”, sito em Sobral com
a área de 0,28 ha solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da
Lei número 64/2003, de vinte e três de Agosto, para constituição de compropriedade ou
ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de escritura de partilha
a favor de Sérgio Lopes e Américo Lopes da Silva.
h) n°. 10.20 12.36 de Sérgio Lopes ,na qualidade cabeça de casal da herança indivisa por
óbito de Manuel Rodrigues da Silva proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da
Freguesia do Sobral com o artigo 2265 no local denominado “Ervideiro”, sito em Sobral com
a área de 2,00 ha solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da
Lei número 64/2003, de vinte e três de Agosto, para constituição de compropriedade ou
ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de escritura de partilha
a favor de Sérgio Lopes e Américo Lopes da Silva.
i) no. 10.2012.37 de Sérgio Lopes, na qualidade cabeça de casal da herança indivisa por
óbito de Manuel Rodrigues da Silva proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da
Freguesia do Sobral com o artigo 111 94no local denominado “Vale de Malhada”, sito em
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Sobral com a área de 0,30 ha solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do
artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de Agosto, para constituição de
compropriedade ou ampliação do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de
escritura de partilha a favor de Sérgio Lopes e Américo Lopes da Silva.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir parecer
favorável ao requerido.
8.4.2. De Aida Marfins Portugal de Abreu:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10.2012.38 de Aida Martins Portugal
de Abreu, na qualidade cabeça de casal da herança indivisa por óbito de Albano Femandes
Abreu proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da Freguesia de Mortágua com o artigo
4019 no local denominado “Gandarada

—

Vale da Burra”, sito em Mortágua com a área de

1,3146 ha solicitando a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei
número 64/2003, de vinte e três de Agosto, para constituição de compropriedade ou ampliação
do número de compartes do mesmo para efeitos de registo de escritura de partilha a favor de
José António Martins Portugal de Abreu e Isabel Martins Portugal de Abreu.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir parecer
favorável ao requerido.

8.5 PRÉDIOS EM RUÍNAS:
8.5.1. Processo

no.

08/2012/03:

O Senhor Presidente informou que, no seguimento da notificação efectuada a Emilio
dos Ramos Alves e a Esmeraldo dos Reis da deliberação tomada na r&mião ordinária da
Câmara de 20/06/2012 relativa ao seu prédio em mau estado de conservação na Rua do Chão
do Pedro, na Felgueira, Freguesia de Sobral , veio este último através da sua carta datada de
lOde Julho de 2012 comunicar que a edificação pertence a duas pessoas e que

foram

infrutíferas as inúmeras tentativas de contactar com o outro proprietário para a resolução do
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assunto pelo que cede a sua parte do prédio e terreno à Câmara Municipal uma vez que não
têm outra alternativa nem meios financeiras para solucionar a situação.
O Senhor Presidente deu conhecimento que conforme informação dos serviços constante
no processo o Senhor Emilio dos Ramos Alves, residente na Rua de Santo António, 30, em
Évora, apenas recebeu a primeira notificação efetuada para a marcação de vistoria à edificação
as restantes notificações efectuadas de comunicação das decisões tomadas em reunião de
Câmara não foram recepcionadas pelo mesmo, tendo sido posteriormente devolvidas pelos
Cfl.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade solicitar à Câmara
Municipal de Évora que efetue a notificação pessoal do Senhor Emílio dos Ramos Alves.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezasseis horas e quinze minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta que vai ser assinada por mim
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Secretário do Órgão e pelo Senhor Presidente.
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