CAMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA
ATA N°. 25/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM QUATRO DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE:-------Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, pelas quinze horas,
nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a
Câmara Municipal de Mortágua, conforme o disposto no artigo

400.

da Lei número 75/2013,

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

—---

—---

Os Vereadores eleitos pelo PS, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr Nelson António
Rodrigues Filipe o requerimento que a seguir se transcreve:
REQUERIMENTO:
Pelo presente requerimento vêm os Vereadores do Partido Socialista formalmente requerer
a V. Ex2. nos termos da alínea u) do n°1 do artigo 35°. da Lei n°.75/2013, de 12 de setembro,
bem como ao abrigo do disposto no art°. 4°. do Decreto —Lei n°.24/98, de 26 de Maio, que se
digne disponibilizar cópia dos autos de medição devidamente confirmados pelos serviços
técnicos do Município, respetivos pagamentos e conta corrente financeira final de cada uma
das seguintes empreitadas:
1-Avenida Infante D. Henrique (Vale de Açores)

Arranjo Urbanístico

-

Demolições

existentes e construção de muros de vedação;
2-Arranjo urbanístico da Avenida Infante D. Henrique, em Vale de Açores

1~. Fase;

Mais se solicita ao abrigo da referida legislação que se digne informar quais as:mpres~
consultadas e a disponibilizar cópia da proposta adjudicada no seguinte procedimento~.

CAMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA
Mais requerem a V. Ex3. que informação agora solicitada nos sejam remetida em formato
digital para o endereço de correio eletrónico psmortagua(~gmail.com. Mortágua, 2 dezembro
de 2019. Os Vereadores do Partido Socialista”.
II- PERIODO DA ORDEM DO DIA:

—

1.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27/11/2019:Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 27/11/2019, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:

—

—

—

O Senhor Presidente, nos termos do artigo 34°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro, deu
também conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foram delegadas
e das subdelegadas nos Vereadores, geradoras de receitas e custos.
Deu também conhecimento da publicação em Diário da República da seguinte legislação:Decreto-Lei n.° 169-A12019 Diário da República n.° 230/2019, 1° Suplemento, Série Ide
-

2019-11-29: Altera o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:-——

-

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria n.°.
229, referente ao dia 3/12/2019 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 MUNICÍPIOS PORTUGUESES:
Foi presente a circular referência 64/2019 de 27 11/2019 da Associação Nacional de
Municípios Portugueses a informar que por Despacho n°. 36/201 9/XXII, de 25 de novembro,
do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi autorizada a prorrogação do prazo a
comunicação das taxa e isenções de derrama municipal sobre o lucro tributável do período de
2019, previsto no n°. 17 do artigo 18°. da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual
redação, para 31 de Dezembro do corrente ano.
A Câmara tomou conhecimento.
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5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
5.1.-SERVIÇOS DE APOIO

—------—

—

—

À FAMILIA E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR:——

5.1.1.-Apreciação e Votação da Proposta de Gratuitidade do Fornecimento de refeições
no Ensino Pré-Escolar e P. CEB no âmbito dos Serviços de Apoio à Fanu’lia:—-----—Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando as dificuldades económicas que as famílias atravessam em consequência da
crise que o País vive e que compete ao Município estar atento às questões sociais.
Importa assim acautelar os meios indispensáveis para ocorrer a situações de carência social
que possam emergir e devam ser apoiadas pelo Município, e isso vai ser considerado no
Orçamento Municipal de 2020.
No âmbito dos Serviços de Apoio à Família de que beneficiam as crianças, o Município
tem vindo a aplicar medidas para atenuar os encargos das famílias.
Nos últimos anos o Município aplicou a medida de gratuitidade de prestação de serviços a
famílias com crianças no Pré-Escolar e alargou a prestação de apoios sociais aos alunos do 1°.
Ciclo.
Presentemente todas as 124 crianças do Ensino Pré-Escolar público e todas as 241
crianças do 1°. Ciclo do Ensino Básico usufruem dos serviços de refeição, cujo custo total ano
letivo é de 142.707,77 € (sendo 48.481,52 € do pré-escolar e 94.226,18€ do 1°. Ciclo), sem
contabilizar o custo de energia elétrica, abastecimento de água e gás, podendo este número
alterar em função de novas inscrições nos serviços, cabendo aos pais uma comparticipação de
92.191,70€.
Assim no contexto atual o serviço de refeições que possibilita a todas as crianças pelo
menos uma refeição diária equilibrada, deve continuar a ser uma prioridades das políticas
municipais.
A gestão dos recursos do Município feita até agora continua a permitir este tipo de apoios
sociais que, face à perda de rendimentos das famílias, ainda mais se justifica.
Assim, propõe-se que para o ano de 2020 o Município continue a prestar gratuitamente a
todas as crianças que frequentam o Ensino Pré-Escolar e o 1°. Ciclo do Ensino Básico públicos
o serviço de refeição.
Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos terrt1os e
efeitos do disposto no art.° 25.° n.° 2 alínea k) da Lei 75/2013, de 12 de setembro e
3
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alterações, conjugado com o artigo 33°., n°. 1 alínea hh) do mesmo diploma legal.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, considerando que nos termos da alínea d) do n.°
2 do artigo 23.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Educação constitui uma das
atribuições do Município, competindo-lhe nos termos do disposto o disposto na alínea 1±) do
n.° 1 do artigo 33.° do mesmo diploma, deliberar no domínio da ação social escolar,
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos
a estudantes, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.
Mais deliberou por unanimidade remeter a presente proposta para aprovação da
Assembleia municipal, nos termos e para os efeitos do art.° 25.° n.° 2 alínea k) da Lei 75/2013,
de 12 de setembro e posteriores alterações.
5.2.-TRANSPORTES ESCOLARES:—

—

-—

—

—

5.2.1.-Apreciação e Votação da Proposta de Gratuitidade de transportes escolares dos
alunos que frequentam o Ensino Secundário:—

—

—

-----Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
A Lei n° 85/2009, de 27 de agosto, veio estabelecer o alargamento da escolaridade
obrigatória até aos 18 anos. Este enquadramento legal teve como objetivo elevar o nível
escolar dos jovens e sobretudo combater o abandono escolar.
De modo a facilitar a concretização deste objetivo é pertinente promover uma igualdade
efetiva de oportunidades, nomeadamente através de apoios para os alunos mais carenciados.-Contudo, no quadro normativo vigente verifica-se que o transporte escolar apenas é
gratuito até ao final do 3° ciclo do ensino básico, tendo os alunos do ensino secundário,
independentemente do escalão da ação social em que despesa com o transporte escolar,
representa para algumas famílias, um encargo significativo, o que pode contribuir para que
alguns jovens interrompam o seu percurso escolar.
O Município de Mortágua, reconhecendo o papel decisivo da educação como eixo
fundamental para o desenvolvimento local, tem, no âmbito das suas competências, contribuído
para a criação de melhores condições que possibilitem uma boa aprendizagem e consequente
sucesso educativo dos nossos alunos.
No que respeita à questão dos transportes escolares dos alunos do secundário afigura-se
pertinente ponderar medidas, em face a esta disposição da lei, a nível local qi
contribuir para o principal objetivo subjacente ao diploma, ou seja o combate
c
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escolar.
Proponho que a Câmara delibere aprovar a gratuitidade no ano de 2020 dos transportes
escolares a todos os alunos que se encontrem a frequentar o Ensino Secundário no Concelho
de Mortágua e a todos os alunos do Concelho que se encontrem a frequentar cursos noutros
Municípios, sempre e quando seja por inexistência desse curso no Concelho de Mortágua.
No caso de decisão favorável à isenção, a despesa anual do Município com os respetivos
passes de transporte é de 43.609,50 €, e o custo direto do apoio para as famílias no montante
de 21.804,50 E, para um universo de 96 alunos.
Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos termos e para
efeitos do disposto no art.° 25.° n.° 2 alínea k) da Lei 75 2013, de 12 de setembro e posteriores
alterações, conjugado com o artigo 33°., n°. 1 alínea gg) do mesmo diploma legal”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, considerando que nos termos da alínea d) do n.°
1 do artigo 23.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Educação constitui uma das
atribuições do Município, competindo-lhe nos termos do disposto na subalínea gg), do n.° 1 do
artigo 33.°, do mesmo diploma, assegurar, organizar e gerir os transportes escolares, deliberou,
por unanimidade, no sentido de reforçar as medidas de apoio às famílias, aprovar a proposta.--Mais deliberou, por unanimidade, remeter a presente proposta para aprovação da
Assembleia municipal, nos termos e para os efeitos do art.° 25.° n.° 2 alínea k) da Lei 75/2013,
de 12 de setembro e posteriores alterações.
5.3.-JUVENTUDE:-------

—

5.3.1.-Apoio Natalidade e Famílias

-

—-~

Ratificação dos processo n°. 49/2019:

—

—

O Senhor Presidente foram presentes, para conhecimento e ratificação, o processo de
candidatura n°. 49 de 2019 para atribuição do Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no
Concelho de Mortágua que entrou nos serviços e que deferiu nos termos do n°. 1 do artigo 6°.
do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no Concelho de Mortágua.
A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
6.-AÇÃO SOCIAL:

—--—----

6.1.-REDE SOCIAL:------------------—
6.1.1.- Cabaz de Natal 2019

—

—-----—--

—-----

—--—

—-----

—

Alteração do levantamento dos agregados familiares:

Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação da Assistente Social do Muni~io~
datada de 02/12/2019, a solicitar inclusão de mais três (3) agregados familiares na atribuO
5

-

CAMARA MUNICIPAL DE MORTAGUA
do Cabaz de Natal de 2019, em virtude de as mesmas reunirem os critérios definidos para o
efeito.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a inclusão
de mais três agregados familiares na atribuição do Cabaz de Natal de 2019.
6.1.2.-MUNICIPIO PRESENTE

—

Processo n°. 7/2019:---------

—

—

—----

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 7/20 19 de candidatura ao apoio
social previsto no Regulamento Município Presente apresentada nos termos da alínea d), do
no. 1, do artigo 2°. do referido Regulamento para apoio económico para pagamento de despesas
domésticas (água, eletricidade, gás , alimentação).
A candidatura foi, nos termos do artigo 9°. do Regulamento, analisada pela técnica do
serviço social do município que elaborou o respetivo Relatório Social constante no processo.
O Relatório Social presente na Reunião de Câmara conclui que se trata de agregado familiar
em situação de carência económica, e que se justifica a concessão de um apoio, propondo que
seja disponibilizado ao próprio um apoio económico único no valor de cinco mil e quinze
euros e oitenta e sete cêntimos (5.015,87

€).

Assim, nos termos do artigo 100. do Regulamento “Município Presente” o Senhor
Presidente propôs que a Câmara delibere conceder o apoio no montante de cinco mil e quinze
euros e oitenta e sete cêntimos (5.015,87 €), a contratualizar e a pagar ao beneficiário
conforme o previsto no artigo 110. do citado Regulamento.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da despesa,
que se encontra inscrita nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 03 AÇÃO SOCIAL,
Programa 002, Projeto 2019/5048

—

Município Presente, e no Orçamento Municipal na rubrica

06020305.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
7.-HABITACÃO E URBANIZACÃO:—------------------—

—

7.1.-DOCUMENTO “ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO NO ÂMBITO DO 1°.
DIREITO”:

—

—

Este assunto foi retirado da Ordem de trabalhos.

—

—
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8.-ADMINISTRAÇÃO:

—

—----------------—----------

8.1.-PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE TAXAS A APLICAR NA DERRAMA NOS
TERMOS DO ART°. 18°. DA LEI N°.73/2013, DE 3 DE SETEMBRO:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“A Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela Lei n.° 51/2018, de 16 de
agosto, prevê, no n.° 1 do artigo 18.0, que os municípios podem deliberar lançar uma derrama,
de duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5% sobre o
lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
(IRC).
A referida lei estabelece, ainda, no n.° 24 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 financeira propõe-se:
Para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse
150.000,00 euros, aplicar, no ano económico de 2020, uma taxa reduzida de derrama de 0,0%
(isenção de taxa) sobre 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 atividade de natureza
comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável neste território,
conforme o previsto no articulado da referida lei;
Para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior superior a
150.000,00 euros, aplicar, no ano económico de 2020, 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 atividade de natureza comercial, industrial ou
agrícola e não residentes com estabelecimento estável neste território, conforme o previsto no
articulado da referida lei.
Conforme o disposto com o disposto no n°. 17 do artigo 18°. a deliberação das taxas de
derrama municipal deve ser comunicada por via eletrónica pela Câmara Municipal à AT até 30
de novembro do respetivo período de tributação, tendo, no entanto, por Despacho n°. 6/
de 25 de novembro, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sido auton
7
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prorrogação do prazo, até 31 de dezembro de 2019, da comunicação da deliberação do corrente
ano.
Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos termos e para
efeitos do disposto na alínea e) do n.° 1 do artigo 25.° e na alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.° do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.”-A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e remeter a mesma à Assembleia
Municipal, nos termos e para efeitos do disposto no art.° 25.°, n.° 1, alínea d), da Lei n.°
75/2013, de 12 de Setembro.
8.2.-PROPOSTA FIXAÇÃO DA PERCENTAGEM DO IRS PRETENDIDO PELO
MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART°. 26°. DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS
N°.73/2013, DE 3SETEMBRO:

-—

—

-

LEI

—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“A Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela Lei n.° 51/2018, de 16 de
agosto, estabelece, no n.° 1 do artigo 26.°, que os Municípios têm direito, em cada ano, a uma
participação variável até 5% no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) dos
sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos
rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das
deduções previstas no n.° 1 do artigo 78.° do Código do IRS (CIRS).
A participação referida depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida
pelo Município, a qual deve ser comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara
Municipal à AT até 31 de dezembro do ano anterior aquele a que respeitam os rendimentos.---Caso a percentagem deliberada pelo Município seja inferior a 5%, o produto da diferença
de taxas e a coleta líquida é considerado como dedução à coleta do IRS, a favor do sujeito
passivo, relativamente aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que respeita a
participação variável.
Dando seguimento à estratégia municipal de desagravamento da carga fiscal dos
munícipes, propõe-se a fixação daquela participação em 0,0%, o que corresponderá a uma
redução de 100% da receita que seria arrecadada pela Câmara Municipal, a qual reverterá a
favor dos sujeitos passivos.
Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos te

‘s %par:

efeitos do disposto na alínea c) do n.° 1 do artigo 25.° e na alínea ccc) do n.° 1 do arti:’.
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Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro.

“---

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta e
remete-la à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 25.°, n.° 1,
alínea c) e no artigo 33.°, n.°1, alínea ccc), do regime jurídico das autarquias locais, aprovado
pela lei n°. 75/2013, de 12 de setembro.
8.3.-PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
IMÓVEIS ART°. 112°. DO CIMI:

—

—

—

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,
aprovado pelo decreto-lei n.° 287/2003, de 12 de novembro, na sua atual redação, compete aos
Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixar a taxa de IMI a aplicar em
cada ano, dentro dos intervalos previstos na alínea c) do n.° 1 do mesmo artigo,
designadamente:
Alínea c)

-

Prédios urbanos nos termos do CIMI: 0,3% a 0,45%. (Redação da Lei n.° 7-

A/2016, de 30 de março).
No sentido de concretizar mais um passo na estratégia municipal de desagravamento da
carga fiscal sobre as famílias locais, e porque as condições financeiras do Município fruto de
uma gestão rigorosa o permitem, propõe-se para vigorar no ano de 2019, com efeitos na
liquidação que será feita em 2020 a aplicação da seguinte taxa:
Alínea c) Prédios Urbanos: 0,3%; (mínimo permitido).
-

Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos termos e para
efeitos do disposto no artigo 25.°, n.° 1, alínea d) e no artigo 33.°, n.°1, alínea ccc), do regime
jurídico das autarquias locais, aprovado pela lei n°. 75/2013, de 12 de setembro.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta e
remete-la à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 25.°, n.° 1,
alínea c) e no artigo 33.°, n.°1, alínea ccc), do regime jurídico das autarquias locais, aprovado
pela lei n°. 75/2013, de 12 de setembro.
8.4.-PROPOSTA DE REDUÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS
TAXA PREVISTA NO ARTIGO 112°.-A DO CÓDIGO DO CIMI:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“O n.° 1, do artigo 1 12.°-A do CIMI (aditado pela A Lei n°7-A12016, de30~jj. ço
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LOE de 2016), estabelece a possibilidade de os municípios, mediante deliberação da
Assembleia Municipal, fixarem uma redução da taxa que vigorar no ano a que respeita o
imposto, nos casos de imóvel destinado a habitação própria permanente coincidente com o
domicílio fiscal do proprietário, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do
previsto no artigo 13.° do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
(CIRS), compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de dezembro, de acordo com a
tabela infra:
Número de dependentes a

Dedução fixa

cargo

(em €)

1

20

2

40

3 oumais

70

A deliberação referida deve ser comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira, nos
termos e prazo previstos no n.° 14 do artigo 111° do Código do IMI, por transmissão
eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte, até 31 de dezembro.
A verificação territorial, domicílio fiscal em prédio ou parte de prédio destinado a
habitação própria e permanente dos pressupostos para a redução da taxa do IMI é efetuada pela
Autoridade Tributária e Aduaneira, de forma automática e com base nos elementos constantes
nas matrizes prediais, no registo de contribuintes e nas declarações de rendimentos entregues.-Para efeitos do disposto no referido artigo 1 12°.-A, a composição do agregado familiar é
aquela que se verificar no último dia do ano anterior àquele a que respeita o imposto.
Considera-se o prédio ou parte de prédio urbano afeto à habitação própria e permanente do
sujeito passivo ou do seu agregado familiar quando nele estiver fixado o respetivo domicílio
fiscal.
A Autoridade Tributária e Aduaneira disponibiliza aos municípios, até 15 de setembro, o
número de agregados com um, dois e três ou mais dependentes que tenham, na sua área.
Pese embora o Município ter proposto a fixação da taxa de IMI no mínimo permitido por
lei, tal medida não obsta a que se possa concretizar mais um passo na estratégia municipal de
desagravamento da carga fiscal sobre as famílias locais, tão penalizadas pela si
lo
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económica e financeira do país.
A aprovação desta proposta, e o seu impacto nos orçamentos futuros, pode ser acautelado
pela adoção de medidas de controlo da despesa municipal, nomeadamente despesas de
funcionamento.
De acordo com informação da Autoridade Tributária e Aduaneira, enviada 09/09/2019 via
e:mail, a aplicação desta medida representa uma diminuição de coleta fiscal no montante de
103.827,03 €.
Justifica-se fixar uma redução da taxa de IMI, nos casos de imóvel destinado a habitação
própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, e atendendo ao
número de dependentes, nos termos do previsto art.° 112°-A do Código do IMI, porquanto:
a) As famílias com dependentes têm despesas acrescidas;
b) A família, como pilar da nossa comunidade deve ser destacada, valorizada e protegida;c) A redução da taxa de IMI, que se propõe, funcionará como incentivo à natalidade e
consequente aumento da população do nosso concelho.
Em reconhecimento dessa realidade, reduzir o IMI aos nossos munícipes nos termos da lei,
é uma das medidas que podem ser tomadas, com alcance direto para muitas famílias e para o
desenvolvimento do nosso concelho.
Assim, propõe-se e a aplicação das seguintes taxas de redução:
Número de dependentes a

Dedução fixa

cargo

(em €)

1

20

2

40

3oumais

70

Se aprovada, esta proposta deve ser remetida à Assembleia Municipal, nos termos e para
efeitos do disposto no artigo 25.°, n.° 1, alínea d) e no artigo 33.°, n.°l, alínea ccc), do regime
jurídico das autarquias locais, aprovado pela lei n°. 75/2013, de 12 de setembro.”
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 artigo 25.°, n.° 1,
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alínea c) e no artigo 33.°, n.°1, alínea ccc), do regime jurídico das autarquias locais, aprovado
pela lei n°. 75/2013, de 12 de setembro.
8.5.-PROPOSTA

-

TAXA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE PASSAGEM:—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que:
A Lei n.° 5/2004, de 10 de Fevereiro (Lei da Comunicações Eletránicas), na redação na
sua atual redação, estabelece no seu artigo 106.°, que os direitos e encargos relativos à
implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrônicas acessíveis ao público, em
local fixo, dos domínios público e privado municipal podem dar origem ao estabelecimento de
uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP);
A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre o total da faturação
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;
O percentual da TMDP é aprovado anualmente por cada município até ao fim do mês de
dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência, e não pode ultrapassar os 0,25%;
Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços
de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu
pagamento (e não os clientes finais);
A alínea m) do artigo 14°. da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação,
prevê como receitas dos municípios as estabelecidas enquanto tais por lei ou regulamento.
Trata-se assim de uma taxa específica das autarquias locais, poderá o município
observados os limites legais previstos, proceder à fixação da referida taxa para o ano de 2019,
concorrendo desta forma para o objetivo de maximização de receitas próprias.
A aplicação da TMDP iniciou-se no ano de 2019 tendo, até ao momento, o Município
arrecadado uma receita total no valor de 2.547,59 €, para uma previsão de receita de
1.000,00€.
Proponho que:
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.°
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, propor à Assembleia Municipal a aprovaçã. d.
fixando em 0,25% o seu percentual, para aplicação no ano de 2019, dado que de aco
12

e.

MDP,
om

i

AMARA MUNICIPAL DE MORTAGUA
previsto na alínea b) do n.° 1 do artigo 25.° da citada lei, a aprovação das taxas e a fixação do
respetivo valor é da competência do órgão deliberativo.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta e
remete-Ia à Assembleia Municipal.
8.6.-PROPOSTA

DE

ABONO

DE

DESPESAS

DE

REPRESENTAÇÃO

DOS

DIRIGENTES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 24°. DA
LEI N°.49/2012, DE 29 DE AGOSTO:

—

—

—------—--

—-—

O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:
CONSIDERANDO:
1.-Que, o Decreto

Lei n°.93 2004, de 20 de abril, alterado, que procedeu à adaptação à

Administração Local do regime previsto na Lei n°. 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual
redação, que aprovou o ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE dos serviços e organismos
da Administração Central, regional e local do Estado;
2.-Que, por força do disposto nos n°. 1 e 2 do artigo

150.

daquele diploma, era reconhecido

ao pessoal dirigente da Administração Local o direito à perceção do suplemento remuneratório
denominado, despesas de representação, no montante fixado para o pessoal dirigente da
administração central, sendo-lhes igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações
anuais;
3.-A publicação da Lei n°. 49/2012, de 29 de agosto, procedeu a nova adaptação à
Administração Local da Lei n°.2/2004, alterada, revogando o Decreto-Lei n°. 93/2004;
4.-Que muito embora o legislador consagre nos n°. 1 e 2 do artigo 24°. da Lei n°. 49/2012,
a possibilidade dos titulares de cargos de direção intermédia de 1°. e 2°. Graus continuarem a
ser abonados pelo aludido suplemento remuneratório, no montante fixado para o pessoal
dirigente da administração central, sendo-lhes igualmente aplicáveis as correspondentes
atualizações anuais, a sua atribuição depende, agora, de decisão da assembleia municipal, sob
proposta da câmara municipal;
5.-Assim, e conforme entendimento da reunião de Coordenação jurídica realizada, e 3 de
outubro de 2012, na Direção —Geral das Autarquias Locais (DGAL):
“com a entrada em vigor da Lei n’~ 49/2012 o pagamento de despesas de rep~sentação
deixou de ser obrigatório, passando a depender da vontade da Assembleia Munici4l. a .aual~
deve deliberar deforma objetiva e fundamentada quais os cargos dirigentes cujo
13
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direito à perceção de despesas de representação, no montante fixado pelo despacho conjunto
referido no art “ 24 ‘~ da citada Lei, pelo que as despesas de representação deixaram de ser
uma característica essencial da remuneração destes cargos;
Assim, com a entrada em vigor da Lei n’: 49/2012, só pode haver lugar ao pagamento de
despesas de representação se a Assembleia Municipal, deliberar nesse sentido “;
6.-Os valores do suplemento por despesas de representação dos dirigentes da
administração pública foram fixados pelo Despacho Conjunto n.° 625/99, publicado no Diário
da República, 2.~ Série, de 13 de agosto de 1999, previsto no estatuto do pessoal dirigente dos
serviços e organismos da administração central e local do Estado constante da Lei n.° 49/99, de
22 de junho;
Estes valores têm sido sucessivamente atualizados nos termos da lei e correspondem
presentemente, relativamente aos cargos de direção intermédia de 2.° grau, ao montante de
194,79€;
7.-Que, de acordo com a Lei n°.49/2012, a Assembleia Municipal tem vindo a aprovar
anualmente, por proposta da Câmara Municipal, a concessão de despesas de representação do
pessoal dirigente da Câmara, mantendo assim uma decisão que vêm desde 1999 nas condições
estabelecidas no Despacho Conjunto referido no n°.2 do artigo 34°. da Lei n°. 49/99, de 22 de
junho, (Despacho Conjunto n°.625/99, DR II Série, n°. 179, de 99-08-03), que previa norma
análoga à da Lei atual.
8.-Que o Orçamento para o ano de 2020 prevê expressamente os montantes com as
despesas de representação, para os seus dirigentes;
9.-Que o pessoal dirigente da Câmara Municipal de Mortágua deve ter tratamento idêntico
aos dos dirigentes da Administração Central no que toca às despesas de representação, não se
justificando uma discriminação negativa para cargos análogos, nem uma menorização daqueles
dirigentes perante estes.
Assim, proponho à Câmara Municipal de Mortágua que delibere:
Aprovar e submeter a apreciação da Assembleia Municipal de Mortágua ao abrigo das
competências previstas na alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação, e do n.° 2 do artigo 24.° da Lei n.° 49/20 12, de 29 de agosto e
respetivas alterações, a proposta de atribuição do abono de despesas de represent ção aos
titulares do cargo de direção intermédia de 2.° grau, no montante fixado para o
14
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dirigente da administração central através do despacho conjunto a que se refere o n.° 2 do
artigo

31.0

da Lei n.° 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, sendo-lhe igualmente

aplicável as correspondentes atualizações anuais, nos termos do n.° 1 do artigo 24.° da

já

mencionada Lei n.° 49/2012, de 29 de agosto, e que corresponde ao seguinte montante: Cargos
de direção intermédia de 2.° grau: 194,79€.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.8.7.-AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA
PLURIANUAIS

-

Á

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS

LEI DOS COMPROMISSOS:

--------------------------

O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:
“Considerando que dispõe o artigo n.° 22 do Decreto-lei n.° 197/99, de 08 de junho, que a
abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de
um ano económico ou em ano que não seja da sua realização, designadamente com a aquisição
de serviços e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda
ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização conferida
pelo órgão deliberativo salvo quando:
a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58€ em cada um dos anos
económicos seguintes aos da sua contratação e o prazo de execução de três anos.
Considerando ainda que, e por outro lado a alínea c) do n°.1 do artigo 6°. da Lei n°.8/2012,
de 21 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela introduzidas pela Lei n°. 20/2012, de
14 de maio, Lei n°. 64/2012, de 20 de dezembro, Lei n°. 66-B/20 12, de 31 de dezembro e Lei
n°. 22/2015, de 17 de março, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e
aos pagamentos em atraso e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais,
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua
reprogramação, contratos de contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira
com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da
administração Local, a autorização prévia da Assembleia Municipal.
Considerando, também, que o artigo 12°. do Decreto-Lei n°.127/2012, de 21 de junho, com
as alterações introduzidas pela Lei n°. 64/20 12, de 20 de dezembro, Lei n°. 66-B/2012, de 31
de dezembro e Decreto- Lei n°. 99/2015, de 2 de junho, veio regulamentar a citack lei
compromissos, nos termos do artigo

140.,

estabelecendo que a referida autoriza
15
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a assunção de compromissos plurianuais poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes
Opções do Plano e Orçamento.
Considerando que atenta esta faculdade, e ainda a simplificação e celeridade processual,
importa que seja solicitada a referida autorização prévia à Assembleia Municipal, nos termos
do disposto no artigo 22°. do Decreto-Lei n°. 197/99, de 8 junho, dado que parte do citado
normativo foi revogado pela lei dos compromissos (artigo 13°. da Lei n°. 8/2012, de 21 de
fevereiro).
Considerando ainda o disposto na alínea ccc), do n°. 1 do artigo 33°. da Lei n°.75/2013, de
12 de setembro, e para os efeitos previstos na alínea c), do n°. 1 do artigo 6°. da Lei n°. 8/2012,
de 21 de fevereiro, na sua atual redação, e do artigo 12°. do Decreto-Lei n°. 127/2012, de 21 de
junho.
Propõe-se:
1.-Que seja aprovada, pela Câmara Municipal, a presente proposta de pedido de
autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais.
2.-Caso a presente proposta seja aprovada pela Câmara Municipal, a mesma deverá se
submetida á Assembleia Municipal para que esta, nos termos do disposto na alínea c) do n.° 1
do artigo 6.° da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, e em reforço do consentimento legal
previsto no artigo 22° do Decreto-Lei n.° 197/99 de 8 de junho, delibere emitir autorização
prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos casos seguintes:
a) Despesas com aquisição de bens e serviços em fornecimentos contínuos de materiais
destinados a incorporar nas obras por administração direta a executar pela Autarquia no âmbito
das suas competências.próprias;
b) Despesas com aquisição de bens e serviços em fornecimentos contínuos de produtos de
higiene e limpeza destinados à utilização nos EdifTcios e Equipamentos Municipais;
c) Despesas com aquisição de bens e serviços em fornecimentos contínuos de
combustíveis fósseis destinados à utilização nos Equipamentos e Edifïcios Municipais;
d) Despesas com a aquisição de energia elétrica;
e) Despesas com aquisição de bens e serviços de funcionamento, manutenção e
conservação dos Edifïcios e Equipamentos Municipais, nomeadamente contratos de assistência
técnica, manutenção de sistemas de climatização, elevadores, equipamentos de im’ re ão,
sistemas informáticos e soflware informático, comunicações fixas, móveis e~s;

AMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

O Despesas com aquisição de bens e serviços de análises laboratoriais;
g) Despesas com aquisição de serviços de limpeza, vigilância e segurança;
h) Despesas com a aquisição de serviços de programação de filmes para a sala de
espetáculos do Centro de Animação Cultural.
i) Despesas com aquisição de serviços de transportes ocasionais.

j)

Os encargos com cada uma destas despesas não excedam o limite de 99.759,58€ em

cada um dos anos da sua contratação e o prazo de execução de 3 anos.
3.-A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia concedida nos
termos do número anterior, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no
número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.° 8/2012, de
21 de fevereiro, e cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesa.
----4.-O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se à Câmara Municipal
relativamente a todas as assunções de compromissos, desde que respeitadas as condições
constantes no n°. 2, a assumir em 2020.
5.-Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma
informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização
prévia genérica que ora se propõe.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.8.8.-PROPOSTA DE AUMENTO EXCECIONAL DE FUNDOS DISPONÍVEIS

-

LEI

8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO/SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:-------O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:
“Considerando que:
A alínea

O do

artigo 3°. da Lei n°.8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), com as alterações

introduzidas pela Lei n°. 20/2012, de 14 de maio, Lei n°. 64/2012, de 20 de dezembro, Lei n°.
66-B/201 2, de 31 de dezembro e Lei n°. 22/2015, de 17 de março, determina que “Fundos
Disponíveis” são as verbas disponíveis a muito curto prazo, que incluem, quando aplicável, e
desde que não tenham sido comprometidos ou gastos:
vii Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4°.
O artigo 4°. determina que, a título excecional, podem ser acrescidos aos fundos
disponíveis outros montantes, desde que expressamente autorizados pela Câmara Muni ~pa
A alínea a) do n°. 3 do artigo 5°. do Decreto Lei n°. 127/2012, de 21 de junho,
17
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alterações introduzidas pela Lei n°. 64/2012, de 20 de dezembro, Lei n°. 66-B/2012, de 31 de
dezembro e Decreto- Lei n°. 99/2015, de 2 de junho, determina que: “integram ainda os fundos
disponíveis: os saldos transitados do ano anterior cuja utilização tenha sido autorizada nos
termos da legislação em vigor”.
Ao abrigo da Lei do POCAL os saldos da gerência constituem receita das Autarquias
Locais no ano seguinte àquele a que respeitam, sendo que a sua utilização, total ou parcial, só
pode ocorrer em sede de revisão orçamental, como contrapartida de aumentos de despesas
orçadas após apreciação e votação, pelo órgão deliberativo competente, da conta de gerência a
que respeitam.
A Direção Geral das Autarquias Locais refere na FAQ n°.5 publicada no Manual de Apoio
à Aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

—

Subsetor da Administração

Local: “Quanto ao saldo de gerência de operações orçamentais do ano anterior, o mesmo pode
ser utilizado para cálculos dos fundos disponíveis, ao abrigo do previsto na alínea a) do n°.3 do
artigo 5°. do Decreto-Lei n°. 127/2012, de 21 de junho, e tendo em conta a especificidade no
que se refere à sua utilização na administração local, encontrando-se esta receita disponível
para utilização a muito curto prazo, sendo esta utilização distinta da integração do saldo da
gerência no orçamento que ocorre após a aprovação de contas”.
Assim, nos termos do artigo 4°., n°.1

,

alínea c) da Lei n°. 8/2012, de 21 de fevereiro de

2012, na sua atual redação, conjugada com n°. 1 do art°.6°. do Decreto-Lei n°. 127/2012, de 21
de junho, na sua atual redação, coloco à consideração da Câmara a autorização do aumento
excecional dos fundos disponíveis do Município nos termos do artigo 3°. alínea

O

do mesmo

diploma, do valor de 2 milhões de euros do saldo da gerência de 2019 e cuja previsão se
estima superior a 3,5 milhões de euros.
Proponho também tendo em consideração a utilização referida e as competências da
Assembleia Municipal nomeadamente no art.° 25.°, n.° 2, alínea 1), da Lei n.° 75/2013, de
12 de setembro, Anexo 1, que lhe seja solicitada a respetiva autorização.

“

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.-8.9.-PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS FREGUESIAS,
ALÍNEA J), DO N°. 1 DO ART°. 25°. DA LEI N°.75/2013:---------O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:

“É consabido que as autarquias têm um leque muito vasto de atribuições;
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As autarquias estão cada vez mais atentas ao cumprimento da Lei e atarefadas em dar
resposta às inúmeras e diárias solicitações face à pluralidade de regimes jurídicos a que a sua
atividade está sujeita;
A tudo isto acresce a insuficiência de meios financeiros que no caso das juntas de
freguesia, é ainda mais acentuado;
A insuficiência de tais meios, necessários para fazer face a despesas inerentes à
prossecução dos objetivos daquelas autarquias ou ao desenvolvimento de tais iniciativas e
ações em áreas da sua competência, em nada beneficia a promoção e salvaguarda dos
interesses próprios das respetivas populações, postas a seu cargo e que devem ser articuladas
com o município;
Nos termos do artigo 2°. do Anexo 1 à Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro, constituem
atribuições das autarquias locais a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das
respetivas populações;
Cabe à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do artigo
25°., n°.1, alíneaj) do mesmo anexo, “deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro
da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações;
Cabe à Câmara Municipal “apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre matérias
da competência desta” de harmonia com o disposto no artigo 33°., alínea ccc) ainda daquele
anexo.
Assim, proponho que a Câmara delibere no sentido de submeter à Assembleia Municipal
a presente proposta que tem como objetivo reforçar a capacidade financeiras das Juntas de
Freguesia do Concelho de Mortágua no ano de 2020 e que se consubstanciam nos seguintes
termos:
1°. Definir a comparticipação financeira global de 123.342,73 € para apoio a despesas
correntes, e a distribuir de acordo com os critérios definidos do Orçamento de Estado (FFF

—

Fundo de Financiamento das Freguesias), e conforme anexo à presente proposta e a transferir
mediante a celebração de Protocolos previstos no Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras previstos no Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios
a Entidades Terceiras

.

2°. Definir uma comparticipação financeira global de 370.028,19 € para apoio
capital, e a distribuir de acordo com os critérios definidos no Orçamento de Esta
19
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Fundo de Financiamento das Freguesias), e conforme anexo à presente proposta e a transferir
mediante a celebração de Protocolos previstos no Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras.

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta,
sem prejuízo de serem alterados os valores das comparticipações de acordo com a atualização
do Fundo de Equilíbrio Financeiro corrente do Município previsto no Orçamento de Estado
para 2020.
8.10.-ADITAMENTO AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO
DE COMPETÊNCIAS ENTRE A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO
DE COIMBRA E O MUNICÍPIO DE MORTÁGUA:--------------------

—

----O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:
“Em 2017 foram celebrados os contratos interadministrativos de delegação de
competências enquanto Autoridade de Transportes para as linhas de serviço público
municipais na CIM RC, entre os municípios e a CIM.
Ao abrigo das competências delegadas, a CIM RC tem realizado o trabalho de preparação
de um concurso público tendente à celebração de um contrato de concessão do serviço público
de transporte de passageiros rodoviário, nos termos do disposto no RJSPTP e no Regulamento
(CE) n.° 1370/2007.
Atendendo a que se prevê que o serviço, objeto do contrato de concessão a celebrar na
sequência do concurso público a lançar pela CIM RC, vá entrar em funcionamento efetivo
após 3 de dezembro, existe a necessidade de manter os serviços atuais de transporte público
de passageiros rodoviário até à data de entrada em funcionamento da concessão,

-

necessários

para a concretização da “manutenção desses serviços”.
Desta forma, o aditamento aqui em causa prevê que seja o Município a assegurar a
mencionada “manutenção do serviço” até ao início da operação pelo operador selecionado no
referido procedimento concursal e desta forma clarificar os processos que até aqui se
verificam.
Para além deste objetivo, o presente aditamento pretende ainda regular a “bolsa de
quilómetros” (componente eventual) prevista no procedimento concursal do Serviço Público
de Transporte de Passageiros a lançar pela CIM RC.
A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra remeteu o Aditamento ao
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Interadministrativo de Delegação de Competências do Serviço Público de Transporte de
Passageiros celebrado entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e o
Município Enquanto Autoridades de Transportes, e que se dá aqui por integralmente
reproduzida ficando para os devidos efeitos legais apensa à presente minuta.
Nos termos previstos na alínea K) do n°. 1 do artigo 25°. da Lei n°.75/2013, de 12 de
setembro constitui competência do órgão deliberativo autorizar a celebração de contratos de
delegação de competências, entre a Câmara Municipal e a entidade intermunicipal, sob
proposta do órgão executivo.
Proponho que a Câmara delibere aprovar o Acordo de Financiamento das Atividades
Exercidas ao Abrigo dos Contratos Interadministrativo de Delegação de Competências dos
Municipios Enquanto Autoridades de Transportes Celebrados com aquela Comunidade, a
celebrar entre o Município de Mortágua e Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra,
e que seja submetido o assunto à apreciação da Assembleia Municipal de Mortágua para
efeitos da emissão da competente autorização, nos termos previstos na alínea K) do n°. 1 do
artigo 25°. da Lei n°.75/2013, de 12 de setembro”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o Acordo
de Financiamento das Atividades Exercidas ao Abrigo dos Contratos Interadministrativo de
Delegação de Competências dos Municipios Enquanto Autoridades de Transportes Celebrados
com aquela Comunidade, a celebrar entre o Município de Mortágua e
Intermunicipal da Região de Coimbra,

a Comunidade

e que seja submetido o assunto à apreciação da

Assembleia Municipal de Mortágua para efeitos da emissão da competente autorização, nos
termos previstos na alínea k) do n°. 1 do artigo 25°. da Lei n°.75/2013, de 12 de setembro.
8.11.-ACORDO DE FINANCIAMENTO

DAS

ATIVIDADES

EXERCIDAS

AO

ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIAS
DOS

MUNICIPIOS

ENQUANTO

AUTORIDADES

DE

TRANSPORTES

NA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA:-—
O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:
“O contrato interadministrativo celebrado em 2017 relativo à delegação de competência
dos serviços municipais na CIM RC, previa a realização posterior de um acordo que regulasse
o modelo de financiamento, conforme artigo 10.° do referido contrato interadministr.tivo.
De facto, as partes optaram por não regular logo as condições de financiament’ da~
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RC para o exercício das competências delegadas, diferindo esta regulação para o momento em
que se encontre já suficientemente concretizado o modelo de exploração do serviço público de
transporte de passageiros em causa.
Ora, atendendo ao estado de maturação do procedimento concursal a lançar pela CIM RC
relativo ao serviço público de transporte de passageiros, toma-se desta forma necessário
regular, através do referido acordo, o financiamento entre as Partes, a partir do momento do
início da exploração do serviço público de transporte de passageiros.
De acordo com a racionalidade normativa subjacente aos artigos 115.0 e 122.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, a regulação desta capacitação financeira da COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA

contrato interadministrativo

—

deve ser concretizada através da celebração de um

configurado, neste caso concreto, como complementar aos

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e aos respetivos Aditamentos

—

que preveja os recursos financeiros necessários e suficientes ao exercício pela entidade
intermunicipal das competências nela delegadas pelos municípios e que faça referência “às
respetivas fontes de financiamento e aos seus modos de afetação”;
Nos termos previstos na alínea K) do n°. 1 do artigo 25°. da Lei n°.75/2013, de 12 de
setembro constitui competência do órgão deliberativo autorizar a celebração de contratos de
delegação de competências, entre a Câmara Municipal e a entidade intermunicipal, sob
proposta do órgão executivo.
A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra remeteu o Acordo de Financiamento
das Atividades Exercidas ao Abrigo dos Contratos Interadministrativo de Delegação de
Competências dos Municípios Enquanto Autoridades de Transportes Celebrados com aquela
Comunidade, no âmbito do sistema de mobilidade e serviço público de transporte de
passageiros, e que se dá aqui por integralmente reproduzida ficando para os devidos efeitos
legais apensa à presente minuta.
Proponho que a Câmara delibere aprovar o Acordo de Financiamento das Atividades
Exercidas ao Abrigo dos Contratos Interadministrativo de Delegação de Competências dos
Municípios Enquanto Autoridades de Transportes Celebrados com aquela Comunidade, a
celebrar com o Município de Mortágua, os Municipios que integram a CIM Coimbra, a saber:
Arganil, Cantanhede, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira,
Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhos da Sena,
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Penela, Soure, Tábua, Vila Nova de Poiares e Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra, e que seja submetido o assunto à apreciação da Assembleia Municipal de
Mortágua para efeitos da emissão da competente autorização, nos termos previstos na alínea
K) do n°. 1 do artigo 25°. da Lei n°.75/2013, de 12 de setembro

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o Acordo
de Financiamento das Atividades Exercidas ao Abrigo dos Contratos Interadministrativo de
Delegação de Competências dos Municípios Enquanto Autoridades de Transportes Celebrados
com aquela Comunidade, a celebrar com Município de Mortágua, os Municípios que integram
a CIM Coimbra mencionados, e a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, e que
seja submetido o assunto à apreciação da Assembleia Municipal de Mortágua para efeitos da
emissão da competente autorização, nos termos previstos na alínea K) do n°. 1 do artigo 25°.
da Lei n°.75120l3, de 12 de setembro.
8.12.-SERVIÇOS

DE

TRANSPORTE

MUNICÍPIO DE MORTÁGUA:

—

COLETIVO
—

DE

PASSAGEIROS

—

NO

—---

Considerando que:
A) No momento, o serviço de transportes de passageiros rodoviário disponível no
Município é assegurado pela Rodoviária da Beira Litoral, SA, adiante designado como RBL,
SA, que é titular de um título de concessão outorgada ao abrigo do então vigente Regulamento
de Transportes em Automóveis (RTA), atualmente esse título é objeto de manutenção
provisória por força do n°1 do artigo 100 da Lei 52/2015 (autorização provisória).
B) No protocolo celebrado entre a RBL, SA e o Município, em 8 de setembro de 2011,
para além de conter a execução dos serviços atrás mencionados, também inclui a realização
dos transportes escolares.
----C) Segundo o regime jurídico vigente, as autorizações provisórias cessam obrigatoriamente
a 3 de Dezembro. Por conseguinte a partir desta data, a RBL,SA já não disporá de título
jurídico que legitime a sua exploração do serviço público no Município de Mortágua.
D) A entrada em vigor da Lei 52 2015, de 9 de junho, que aprovou o Regime Jurídico do
Serviço Público de Transportes de Passageiros (RJSPTP), bem como do Regulamento (CE)
n°. 1370/2007 do Parlamento Europeu, relativo aos serviços públicos de transporte ferroviário e
rodoviário de passageiros, conformou uma profunda reforma no modelo jurídico da
organização dos serviços de transporte público, nos termos da qual todos os o’
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mercado de transporte sujeitos a obrigações de serviço público, com compensação financeira
passam a estar abrangidos pela obrigação de celebração de contrato de serviço público com as
autoridades de transporte competentes (Município).
E) Assim os referidos contratos de serviço público devem ser precedidos de procedimento
de contratação pública, nos termos do artigo 18° do RJSPTP, conjugado com o artigo 5° do do
Regulamento, bem como com o Código dos Contratos Públicos. Nestes termos, a seleção de
qualquer operador que preste serviços públicos de transporte de passageiros que incluam
obrigações de serviço público, e respetivas compensações deve ser efetuada por procedimento
concursal.
F) Nos termos dos artigos 9 e 100 do regime transitório da Lei 52/2015, de 9 de junho, os
títulos de concessão para a exploração do serviço público de transporte de passageiros,
atribuídos ao abrigo do Regulamento de Transportes de Automóveis (RTA), revogado por
aquele diploma, mantêm-se em vigor até ao final do respetivo prazo de vigência ou até 3 de
dezembro de 2019, consoante a data que ocorrer primeiro e não podendo o respetivo prazo
terminar, em caso algum, após 3 de dezembro de 2019.
G) No caso concreto do Município o protocolo com a RBL, SA, celebrado a 8 de
Setembro de 2011, com entrada em vigor a 1 de Setembro do mesmo ano, termina
obrigatoriamente a 3 de dezembro de 2019.
H) Em síntese, o Município durante o período transitório da Lei 52/2015 deveria, pelo
menos, iniciar o respetivo procedimento concursal

.

1) Neste espaço de tempo o Município celebrou um contrato interadministrativo de
delegação de competências com a CIM/RC

,

através do qual, o município delegou nesta a

competências relacionadas com o sistema de mobilidade e serviço público de transporte de
passageiros.
J) Em princípio caberia à CIM, nos termos do contrato interadministrativo, iniciar o
procedimento concursal para a concessão. Entretanto a CIM já iniciou o procedimento,
encontrando-se as peças do procedimento para parecer prévio da Autoridade da Mobilidade e
dos Transportes.
K) Não será assim uma vez que foi aprovado um aditamento ao contrato
interadministrativo, através do qual o município assegura a manutenção do serviço público de
transporte de passageiros até ao início da operação pelo operador selecionada no
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concurso (concurso público) que se encontra em preparação pela CIM.
L) Entretanto foi publicado o Decreto-Lei 169-A/2019, de 29 de novembro, que procede
alteração à Lei 55/20 15, de 9 de junho, que aprovou o RJSPTP, nomeadamente ao seu artigo
10°.

O seu n.° 1 permite que a autoridade a autoridade de transportes competente pode, por

razões de interesse público relevante, devidamentefundamentado, designadamente em caso de
rutura ou de risco eminente de rutura do serviço público, autorizar a manutenção dos títulos
de concessão para a exploração do serviço público do transporte de passageiros por modo
rodoviário atribuídos por procedimento distinto do concorrencial, em regime de explora ção
provisória devidamente titulado por autorizações, após as datas resultantes da aplicação do
artigo anterior, não podendo o respetivo prazo de vigência terminar depois de 3 de dezembro
de 2019, exceto nos casos previstos no n’~3 do presente artigo. Por sua vez este n.°3 estabelece
que: Quando tenham sido, comprovadamente, iniciados os procedimentos pré contratuais de
seleção de operadores de serviço público ou de contratualização de serviços públicos de
transportes, incluindo transporte escola,’ quando incida em transporte público, através de
submissão das peças de procedimento a parecer da Autoridade da Mobilidade e dos
Transportes (AMT,), nos termos na alínea b,) do n. ‘2 do artigo 34” do Decreto-Lei 78/2 014, de
14 de maio, na sua redação atual, antes de 3 de dezembro de 2019, as autoridades de
transportes podem determinar a prorrogação dos instrumentos contratuais e das autorizações
provisórias em vigor, até á conclusão dos mesmos procedimentos e não excedendo o prazo
máximo de dois anos, deforma a assegurar a manutenção do serviço público de transportes
de passageiros, sem risco de disrupção ou disrupção efetiva.
M) A CIM, veio através de email, de 29 de novembro último, comprovar que solicitou à
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes a emissão do referido parecer prévio vinculativo
sobre as peças do procedimento.
Tendo corno presente, que os serviços em causa constituem serviços de interesse
económico geral, de relevante interesse público para garantia da acessibilidade e inclusão de
todos os cidadãos no sistema de transporte público, acrescida pela execução dos transportes
escolares, encontrando-se em situação de rotura, o Senhor Presidente da Câmara propôs:
a) A autorização da manutenção do título de concessão do serviço público do transporte de
passageiros (PROTOCOLO), celebrado com a Rodoviária da Beira Litoral, SA.
b) Prorrogar o prazo de vigência do Protocolo e da autorização provisória até à c
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do procedimento tramitado pela CIM, prevendo-se um prazo de 1 ano. A despesa, segundo o
tarifado pela Portaria 298/ 2018, de 19 de novembro, será de 22.137,67€ mensais, o que
corresponde uma despesa total para o período prorrogado de 265.652,04€.
e) Notificar a Autoridade da Mobilidade e Transportes da prorrogação do prazo do
Protocolo.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar:
a) A autorização da manutenção do título de concessão do serviço público do transporte de
passageiros (PROTOCOLO), celebrado com a Rodoviária da Beira Litoral, SA.
b) Prorrogar o prazo de vigência do Protocolo e da autorização provisória até à conclusão
do procedimento tramitado pela CIM, prevendo-se um prazo de 1 ano. A despesa, segundo o
tarifado pela Portaria 298/ 2018, de 19 de novembro, será de 22.137,67€ mensais, o que
corresponde uma despesa total para o período prorrogado de 265.652,04€.
c) Notificar a Autoridade da Mobilidade e Transportes da prorrogação do prazo do
Protocolo.

8.13.-RETIFICAÇÃO DO PONTO
Mouro

—

“

8.1.2 Recuperação do Lagar de Varas de Vale de

Aquisição de terrenos” DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 15/05/2019:

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos, datada de 3/12/2019, que a seguir se transcreve:
“Informo V. Exa. que, na sequência da minha informação de 03/03/2019, sobre o assunto
em epígrafe, aprovado em Reunião de Câmara de 06/03/20 19, foi necessário proceder a
correções de área e proprietários, na sequência de levantamento topográfico/cadastral, no
entanto a minha informação de 14/05/2019 que serviu de suporte à deliberação aprovada na
Reunião de Câmara de 15/05/2019, não atualizou por lapso algumas correções de área:
Assim,, verifica-se que:
Artigo R-4952, pertencente a Euclides Martins, possui, na realidade, uma área de 290m2,
o preço “acordado” com todos os proprietários (1,50 Euros/m2), perfaz o valor de 435 Euros.
Acresce a este valor a quantia de 120 Euros por indeminização por árvores existentes. Total a
pagar 555 Euros.
Artigo R-4952, pertencente a Aires Duarte, possui, na realidade, uma área de 290m2, o
preço “acordado” com todos os proprietários (1,50 Euros/m2), perfaz o valor de 4~5 Euros.
Acresce a este valor a quantia de 120 Euros por indeminização por árvores existentes.
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pagar 555 Euros.
Coloco o assunto à consideração.”
Face ao exposto,

considerando que se verifica um erro material conforme se pode

comprovar facilmente na caderneta predial rústica dos prédios, e que de acordo com os n°s.1
e 2 do artigo 172°. do Código do Procedimento Administrativo os erros de cálculo e os erros
materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser
retificados, a todo o tempo, pelos órgãos competentes para a revogação do ato, devendo tal
retificação ser feita sob a forma e com a publicidade usada para a prática do ato retificado.
O Senhor Presidente propôs que, nos termos do n°s.l e 2 do artigo 172°. do Código do
Procedimento Administrativo, a Câmara aprovasse a retificação da deliberação do
“8.1.2 Recuperação do Lagar de Varas de Vale de Mouro

—

ponto

Aquisição de terrenos” da Ata da

Reunião de Câmara de 15/05/2019, passando a constar:
Euclides Pereira Martins

—

Terreno com artigo matricial R-4952 Espinho, omisso na

Conservatória do Registo Predial de Mortágua, com a área de duzentos e noventa (290) metros
quadrados, a um euro e cinquenta cêntimos (1,50 €) perfaz o valor de quatrocentos e trinta e
cinco euros (435,00 E). Acresce a este valor a quantia de cento e vinte euros (120,00€) por
indeminização por árvores existentes. Total a pagar quinhentos e cinquenta e cinco euros
(555,00 €).
Aires Duarte

—

Terreno com artigo matricial R-4953 Espinho, omisso na Conservatória do

Registo Predial de Mortágua, com a área de duzentos e noventa (290) metros quadrados, a um
euro e cinquenta cêntimos (1,50 E) perfaz o valor de quatrocentos e trinta e cinco euros
(435,00 €). Acresce a este valor a quantia de cento e vinte euros (120,00€) por indeminização
por árvores existentes. Total a pagar quinhentos e cinquenta e cinco euros (555,00 E).
Em vez de:
“Euclides Pereira Martins

—

Terreno com artigo matricial R-4952 Espinho, omisso na

Conservatória do Registo Predial de Mortágua, com a área de trezentos e setenta (370) metros
quadrados, a um euro e cinquenta cêntimos (1,50 E) o metro, perfaz o valor de quinhentos e
cinquenta e cinco euros (555,00 E).
Aires Duarte

—

Terreno com artigo matricial R-4953 Espinho, omisso na Conservatória do

Registo Predial de Mortágua, com a área de trezentos e setenta (370) metros quadrado~,
euro e cinquenta cêntimos (1,50 E) o metro, perfaz o valor de quinhentos e cinquenta
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euros

(555,00 €)“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
retificação da deliberação do ponto
—

“

8.1.2 Recuperação do Lagar de Varas de Vale de Mouro

Aquisição de terrenos” da Ata da Reunião de Câmara de 15/05/2019, passando a constar:-

“Euclides Pereira Martins

—

Terreno com artigo matricial R-4952 Espinho, omisso na

Conservatória do Registo Predial de Mortágua, com a área de duzentos e noventa (290) metros
quadrados, a um euro e cinquenta cêntimos (1,50 €) perfaz o valor de quatrocentos e trinta e
cinco euros (435,00

€).

Acresce a este valor a quantia de cento e vinte euros (120,00€) por

indeminização por árvores existentes. Total a pagar quinhentos e cinquenta e cinco euros
(555,00

€).

Aires Duarte

Terreno com artigo matricial

R-4953

Espinho, omisso na Conservatória do

Registo Predial de Mortágua, com a área de duzentos e noventa (290) metros quadrados, a um
euro e cinquenta cêntimos
(435,00

€).

(1,50

€) perfaz o valor de quatrocentos e trinta e cinco euros

Acresce a este valor a quantia de cento e vinte euros (120,00€) por indeminização

por árvores existentes. Total a pagar quinhentos e cinquenta e cinco euros (555,00

€)“.

Em vez de:
Euclides Pereira Martins

—

Terreno com artigo matricial R-4952 Espinho, omisso na

Conservatória do Registo Predial de Mortágua, com a área de trezentos e setenta (370) metros
quadrados, a um euro e cinquenta cêntimos (1,50 €) o metro, perfaz o valor de quinhentos e
cinquenta e cinco euros (555,00
Aires Duarte

—

€).

Terreno com artigo matricial R-4953 Espinho, omisso na Conservatória do

Registo Predial de Mortágua, com a área de trezentos e setenta (370) metros quadrados, a um
euro e cinquenta cêntimos (1,50 €) o metro, perfaz o valor de quinhentos e cinquenta e cinco
euros (555,00

€)“.

8.14.-CELEBRAÇÃO

DE

PROTOCOLO

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

-

COM

SIGNED:

A

AGENCIA

PARA

A

—-—

Pelo senhor Presidente foi presente o Protocolo a celebrar com a AMA

—

Agencia para a

Modernização Administrativa IP e que tem por objeto definir as regras que visam a
autenticação através de chave móvel Digital, como meio mais seguro, nos sítios da Internet do
Município.
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A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo e mandatar o Senhor Presidente
a proceder à sua assinatura.
8.15.-PROCESSO N°. 3/05/.9BEVIS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL
DE VISEU MOVIDO CONTRA TORRES
INFORMAÇÃO, LD.:

E MOURA, TECNOLOGIAS

—---—

—-----------------

DE

------

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Assessor Jurídico do Município,
datada de 29/11/2019, sobre o assunto “Processo n°. 3/051.9 BEVIS do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Viseu movido contra Torres e Moura, Tecnologias de Informação,
L&.”, que a seguir se transcreve:
“Informação: Em 30/12/2004, o Município de Mortágua moveu no TAF de Viseu uma
ação administrativa comum com processo sumaríssimo contra Torres e Moura, Tecnologias de
Informação, L& em que pedia que fosse declarado o incumprimento do contrato por parte da
ré, ver resolvido o contrato celebrado, e que a ré restituísse a quantia de 2.380 euros, acrescida
de juros à taxa legal contados a partir da citação.
A ré foi citada, não tendo apresentado contestação.
Foi proferida sentença que julgou a ação procedente condenou a ré nos termos do pedido
formulado pelo autor, Município de Mortágua, ou seja, foi resolvido o contrato por
incumprimento da ré e esta foi condenada pagar ao autor a quantia de 2.380,00 euros acrescida
de juros à taxa legal, contados a partir da citação.
A ré foi citada, não tendo apresentado contestação.
Foi proferida sentença que julgou a ação procedente condenou a ré nos termos do pedido
formulado pelo autor, Município de Mortágua, ou seja, foi resolvido o contrato por
incumprimento da ré e esta foi condenada a pagar ao autor a quantia de 2.380,00 euros sendo
peticionado a quantia de 2.553,45 euros, face aos juros vencidos até então.
Foram nomeados à penhora no Requerimento Executivo, todos os bens móveis, suscetíveis
de serem penhorados que se encontrassem na sede da executada. Porém essa diligência
revelou-se impossível de ser executada pelo Tribunal uma vez que no local da sede, não se
encontrava a laborar qualquer empresa, sendo o n°.44 da Rua Narciso Ferreira

—

Esposende um

espaço comercial ainda em obras e à venda e o n°.88 da mesma Rua um espaço ocupado pela
Firma “Compêndio

—

centro de Estudos, Lda., desde 2000.

-ç

Uma vez que resultava dos elementos do processo que a executada possuía uma
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Rua Gonçalo Cristovão, 196 no Porto, foi requerida a penhora dos bens móveis existentes
nessa filial, que foi ordenada pelo TAF de Viseu.
Não foi possível levar a efeito a penhora, uma vez que as instalações estavam encerradas,
tendo-se apurado que as instalações estavam abandonadas há mais de dois anos, apresentando
o depositário de correspondência referente a essa fração, manifestos sinais de abandono com
dezenas de cartas acumuladas.
Requereu-se então que o Tribunal notificasse a Direção Geral de Impostos e as
Conservatórias do Registo Automóvel e do Registo Predial, com vista a serem prestadas
informações confidenciais sobre a titularidade de bens ou rendimentos em nome da executada.
Das diligencias requeridas resultou o seguinte:
A Conservatória do Registo Automóvel informou da existência do motociclo 93-82-JV.---A Conservatória do registo predial informou que não encontrou qualquer prédio registado
em nome da executada.
A Direção Geral de Impostos informou que a executada havia cessado a atividade para
efeitos de IVA em 31.12.2001, e cessou para efeitos de IRC em 31-12.2006.
A última declaração de rendimentos modelo 22 entregue pela executada dizia respeito no
ano de 2002.
No que diz respeito ao IMI, não se encontravam averbados em nome da executada
quaisquer prédios, rústicos ou urbanos.
Face à informação assim obtida, nomeou-se à penhora o motociclo n°.93-82-JV, pedindose a apreensão dos respetivos documentos, não obstante se ter verificado que o mesmo não
possuía seguro válido e em vigor.
Das informações obtidas nessa diligência, concluiu-se que o motociclo havia sido vendido
no ano de 1999 a António José Azevedo Maia, conforme requerimento par Registo de
Propriedade assinado pelos legais representantes da executada e pelo comprador, tendo as
assinaturas apostas no documento sido reconhecidas notarialmente, no Cartório Notarial de
Esposende em 1999.
Desde então, não se detetou a existência de qualquer outro bem penhorável, que face aos
encerramento da atividade da empresa em termos fiscais, não haverá grande probabilidade de
vir a ocorrer.”

.

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade não desistir da ação.
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8.16.-ASSOCIAÇÃO

LIMPEZA URBANA

INTELIGENTES E

SUSTENTÁVEIS

-

-

INTEGRAÇÃO

MORTÁGUA COMO MEMBRO FUNDADOR:
A Associação Limpeza urbana

PARCERIA

CIDADES

+

+

DO MUNICÍPIO DE

—---------------

Parceria para Cidades

—

PARA

-

Inteligentes e Sustentáveis,

associação sem fins lucrativos, com sede no Complexo Multisserviços da Câmara Municipal
de Cascais, Estrada de Manique, n.°1830, Alcoitão, 2645-550 Alcabideche, Concelho de
Cascais foi formalmente constituída a 27 de agosto de 2019, e conta atualmente com 16
municipios, empresas municipais e juntas de freguesia associadas, e vem através de
comunicação de 18/11/2019 convidar o Município de Mortágua a integrar aquela associação
como seu membro fundador, caso seja iniciado o processo formal de adesão até 31/12/2019,
remetendo para o efeito ficha de inscrição e estatutos.
A Associação Limpeza urbana
tem por fim

“

(...)

Parceria para Cidades

+

Inteligentes e Sustentáveis e que

criar uma rede de cidades e stakeholders para promover a Limpeza

Urbana, valorizando os serviços e os respetivos colaboradores, através de projetos de
inovação na abordagem social, na investigação, produção e divulgação de conhecimento em
áreas relacionadas com o domínio da limpeza urbana, na perspetiva de contribuir para
cidades e áreas urbanas promotoras da descarboniza ção, da eficiência dos materiais e da
sustentabilidade.” (art.° 2.° dos Estatutos.
Esta associação, que junta Freguesias, Municípios e entidades pertencentes ao setor
empresarial local e todas as pessoas singulares maiores de dezoito anos e pessoas coletivas
públicas ou privadas, visa prosseguir o interesse público local, na medida que a Associação
Limpeza urbana

—

Parceria para Cidades

+

Inteligentes e Sustentáveis tem por finalidade:

a. Contribuir, pelos meios ao seu dispor para a produção e divulgação de conhecimento
nos domínios da limpeza urbana;
b. Promover a investigação, instigando as instituições de ensino e investigação a debruçarse sobre questões da limpeza urbana, como forma de contribuir para a promoção da Economia
Circular e de Cidades Inteligentes;
c. Fomentar a troca de experiências e ideias entre associados, promovendo as melhores
práticas no sector, ao nível da tecnologia, da otimização de equipamentos, da gestão eficiente e
da abordagem aos cidadãos;
d. Estimular a definição e implementação de indicadores e metodolo~ sintelints~ q
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contribuam para a melhoria da limpeza, qualidade do espaço público urbano, descarbonização
e sustentabilidade, entre outros;
e. Estabelecer contactos e parcerias com entidades nacionais e internacionais, tendo em
vista a prossecução do objeto da Associação;
f. Apoiar e promover campanhas de cidadania ambiental ou de sensibilização para a
limpeza urbana, enquadradas nos princípios da Economia Circular e da sustentabilidade;
g. Promover e apoiar iniciativas e projetos (nacionais ou internacionais) que possam
contribuir para o cumprimento dos objetivos da Associação;
h. Organizar eventos e promover prémios nas áreas da limpeza urbana; i. Emitir notas ou
pareceres sobre disposições legais ou outras que possam ter influência no desempenho das
cidades nas áreas da limpeza urbana;

j.

Estabelecer-se como a entidade representativa das cidades do futuro nos domínios da

limpeza urbana, junto da Tutela e outras instituições governamentais.
k. Integrar a limpeza urbana em temáticas transversais da área do ambiente, destacando o
seu contributo para a descarbonização das cidades, para implementação da economia circular e
dinamização de cidades mais inteligentes.
Assim, caso pretenda este município integrar aquela associação, nos termos estabelecidos
na Lei n.° 50/2012, de 31 de Agosto, na sua redação atual, que estabelece o Regime Jurídico da
Atividade Empresarial Local e das Participações Locais (RJAELPL), e que revoga a Lei n.° 53F/2006, de 29 de Dezembro, surge na sequência das medidas constantes da Lei n.° 55/ 2011, de
15 de Novembro, e dos estudos consubstanciados no Documento Verde da Reforma da
Administração Local e Livro Branco sobre o Setor Empresarial Local e dos compromissos
assumidos no Memorando de Entendimento sobre os Condicionalismos Específicos de Politica
Económica acordado, em Maio de 2011, entre o Estado português, a Comissão Europeia, o
Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional.
Acresce ainda, que a constituição ou participação de municípios em associações deste tipo,
está dependente delas prosseguirem fins de relevante interesse público local, devendo a sua
atividade compreender-se no âmbito das atribuições das respetivas entidades públicas
participantes (n.° 1 do art.° 56.° do RJAELPL).
A eventual participação do município de Mortágua na Associação Limpe
Parceria para Cidades

+

Inteligentes e Sustentáveis, enquadra-se no âmbit

b

—

s

s
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atribuições, por remissão para o art.° 23.°, n.° 2 da Lei 75/2013, de 12 de setembro,
designadamente, no domínio do Ambiente, saneamento básico, Higiene e Limpeza Urbana.
Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 53.°, por remissão do n.° 3 do artigo 56.°, ambos
da Lei n° 50/2012, de 31 de Agosto em conjugação com a alínea n) do n° 1 do artigo 25.° e a
alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.°, ambos da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro (Regime
Jurídico das Autarquias Locais), compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara
Municipal, deliberar sobre a participação municipal em associações de direito privado.
Por outro lado, para efeitos do disposto no art.° 56.° n.° 2 da Lei n.° 50/2012, de 31 de
Agosto, a constituição ou a participação nos entes previstos no capítulo V desta lei (Outras
Participações) está sujeita ao visto prévio do Tribunal de Contas, independentemente do valor
associado ao ato, que no caso concreto, assume o valor de 2.000,00€/ano.
Neste sentido veja-se o art.° 2.°, n.° 1, al. c) da Lei n.° 98/97, de 26 de Agosto, Lei de
Organização e Processo do Tribunal de Contas, que determina estarem sujeitas à jurisdição e
aos poderes de controlo financeiro do Tribunal de Contas, entre outras entidades, as autarquias
locais.
Ainda nos termos do art.° 54.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de Dezembro, agora no seu n.° 2,
aplicável ex vi do art.° 56.° n.° 3 da mesma lei, resulta que participação dos municípios em
associações de direito privado, está enunciado que a aquisição de participações locais é
obrigatoriamente comunicada pela entidade pública participante à Inspeção-Geral de Finanças
e à Direção-Geral das Autarquias Locais, no prazo de 15 dias.
Assim, submete-se à consideração do Executivo Municipal, no sentido de este deliberar
sobre a participação do Município de Mortágua como Membro Fundador da Associação
Limpeza urbana

—

Parceria para Cidades

+

Inteligentes e Sustentáveis.

----A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a

não

participação do Município de Mortágua como Membro Fundador da referida Associação.
9.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:----—

___

9.1.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO DE OBRAS N°. 01/2018/82,
DE CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE APOIO AGRÍCOLA E MURO DE
VEDAÇÃO CONFINANTE COM A VIA PÚBLICA:----—
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2018/82, em nome de
de Oliveira, residentes na Av. Assis e Santos, Mortágua, União de Freguesia
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Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, referente à construção de barracão e muros de vedação
confinante com a via pública, sita na Rua do Porto Forno, em Vale de Açores, União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, com vista à declaração de
caducidade do licenciamento para a realização da operação urbanística.
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 16/10/2019, conforme o
disposto no artigo 71.°, n.° 5 do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, em conjugação com o
estatuído nos artigos 121° e 122° do Código de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, foi notificada através do oficio referência 2733
de 24/10/2019 o requerente Manuel Ferraz de Oliveira, para, querendo, se pronunciar, em sede
de audiência prévia, por escrito, no prazo de dez (10) dias úteis a contar da sua notificação,
sobre a intenção de declarar a caducidade do ato que deferiu o licenciamento da operação
urbanística do processo n.° 01/2018/82, atendendo a que o requerente não requereu a emissão
do alvará no prazo de um ano e sua prorrogação.
O Senhor Vereador com competência delegada emitiu, em 26/11/2019, o Despacho
seguinte:
“

Tendo em consideração a informação dos serviços datada de 22/11/2019, fis. 63, da qual

se extrai que decorreu o prazo de dez dias para o requerente se pronunciar no âmbito da
audiência prévia, sobre o projeto de decisão de intenção de declarar a caducidade da licença,
aprovada na Reunião de Câmara de 16/10/2019 (fis 60 e 61), sem que aquele tenha tomado
qualquer posição a respeito, determino que o processo seja remetido à Câmara Municipal com
informação de que não foi exercido o direito de audiência prévia por parte do interessado, para
que, caso aquele órgão assim entenda, seja declarada a caducidade da licença, nos termos do
disposto no art°.71°. , 5 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação —RJUE.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade nos termos do n°. 2
do artigo

71.0

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

aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

—

RJUE, declarar, a titulo de decisão

final, a caducidade do ato que deferiu o licenciamento da operação urbanística referente ao
processo n°. 01/2018/82, atendendo a que o requerente não requereu a emissão do alvará no
prazo de um ano e sua prorrogação, com o consequente arquivamento defini ~vo do pr cesso,
sendo dado conhecimento ao requerente e aos serviços de fiscalização.
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9.2.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO DE OBRAS N°. 01/2007/73,
DE CONSTRUÇÃO NOVA

-

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR:—

—------

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2007/73, em nome Ana Lúcia de
Figueiredo Bento, referente à Construção de Moradia sita na Rua do Lagar, em Mortágua,
União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça, com vista à
declaração de caducidade do licenciamento para a realização da operação urbanística.
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 13/112019, conforme o
disposto no artigo 71.°, n.° 5 do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual
redação, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, em conjugação com o
estatuído nos artigos 121° e 122° do Código de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, foi notificada através do oficio referência 2871,
de 18/11/20190 requerente Ana Lúcia de Figueiredo Bento, para, querendo, se pronunciar, em
sede de audiência prévia, por escrito, no prazo de dez (10) dias úteis a contar da sua
notificação, sobre a intenção de declarar a caducidade do ato que deferiu o licenciamento da
operação urbanística do processo n.° 01/2007/73, atendendo a que o requerente não requereu a
emissão do alvará no prazo de um ano e sua prorrogação.
O Senhor Vereador com competência delegada emitiu, em 25 11 2019, o Despacho
seguinte:
“Atento ao Parecer Técnico datado de 22/11/2019, de fis. 134, e considerando que a
requerente se pronunciou no âmbito da audiência prévia, sobre o projeto de decisão de
intenção de declarar a caducidade do licenciamento, aprovado em Reunião de Câmara de
13/11/2019 (fis. 18), a Requerente veio expor o seu interesse em dar continuidade ao processo
de obras, sendo que na resposta, de fis. 20, a Requerente manifesta que tem interesse em que a
Câmara declare a caducidade do processo n.° 01/2007/73.
Determino que o processo seja remetido à Câmara Municipal com informação de que foi
exercido o direito de audiência prévia por parte da interessada, para que, caso aquele órgão
assim entenda, seja declarada a caducidade do licenciamento, nos termos do disposto no art.°
71.0,

5 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

RJUE”.

—

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade, nos t rmos do n°. 2
do artigo

71.0

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

aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

—

RJUE, declarar, a f
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final, a caducidade do ato que deferiu o licenciamento da operação urbanística referente ao
processo n°. 01/2007/73, atendendo a que o requerente não requereu a emissão do alvará no
prazo de um ano e sua prorrogação, com o consequente arquivamento definitivo do processo,
sendo dado conhecimento ao requerente e aos serviços de fiscalização.
9.3.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
REFERENTE

AO

PROCESSO

N°.

-

REQUERIMENTO N°.7167/2019,

01/2019/95,

CONSTRUÇÃO

HABITAÇÃO FAMILIAR E ANEXOS:-----

NOVA

-

—----------—

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o n°. 7167/2019, em
nome de Ângela Rosana Afonso Fernandes e Outro, em que requere nos termos da alínea e) do
n.° 3 do art.° 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção do
pagamento da taxa de licenciamento no valor de oitocentos e oitenta e oito euros e sessenta e
seis cêntimos (888,66 €) e da taxa Municipal Urbanistica (TMU) no valor de duzentos e
cinquenta e sete euros e cinquenta e nove cêntimos (257,59 €), de referentes ao processo n.°
01/2019/95- Construção Nova —Habitação Familiar, e anexo, sita na Rua do Casal, Gândara,
União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça.
A Lei n°.51/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, veio
alterar a Lei n°. 73/2013, de 3 e setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
De acordo com a nova redação do n°. 9 do artigo 16°. passa a ser da competência da
Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estrito cumprimento das normas do
regulamento referido no n°.2.
A Assembleia Municipal aprovou na sessão extraordinária de 25/01/2019, transitoriamente
até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da aplicabilidade do artigo
29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e Taxas para efeitos do artigo
16°.,

n°. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e republicada pela Lei n°. 51/2018,

de 16 de agosto.
Conforme o previsto na alínea e) do número 1 do artigo 29°. do Regulamento Municipal
de Urbanização, Edificação e Taxas, a Câmara Municipal pode conceder a isenção de
pagamento de taxas “Os jovens casais cuja soma de idades não exceda os 70 anos, os
individualmente, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e em a
destinem a habitação própria e permanente”.-—

os s casos, se

AMARA MUNICIPAL DE MORTAGUA
A informação da gestora do processo constante no processo considera que a petição reúne
condições para ser apreciada em reunião de Câmara.
Assim, a Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade de aprovar a
isenção de pagamento das taxas.
9.4.-CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE
COMPARTES DE PRÉDIOS RÚSTICOS:
9.4.1. Processo n°.1O/2019/35:-----

—-----

—

—-----

—

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/35, requerimento 6970/2019,
em nome de Vera Lúcia de Sousa Abreu Pereira a requerer a emissão do parecer nos termos
do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de agosto, para
constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes, relativamente ao seu
prédio sito em Cabeço do Picoto, inscrito na matriz predial rústica de Espinho, sob o artigo n°.
6656, com a área 0,110000 ha, para efeitos de registo de escritura de Doação a favor Vera
Lúcia de Sousa Abreu Pereira e Ivo José Rodrigues Pereira.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por

unanimidade emitir parecer favorável

à

pretensão de constituição

de

compropriedade ou ampliação de compartes.
9.4.2. Processo n°.1O/2019/36:

—

—

—

—--Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/36, requerimento 6971/2019,
em nome de Vera Lúcia de Sousa Abreu Pereira a requerer a emissão do parecer nos termos
do número 1, do artigo 54°., da Lei número 64/2003, de vinte e três de agosto, para
constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes, relativamente ao seu
prédio sito em Fomalhos, inscrito na matriz predial rústica de Espinho, sob o artigo n°. 6903,
com a área 0,3 60000 ha, para efeitos de registo de escritura de Doação a favor Vera Lúcia de
Sousa Abreu Pereira e Ivo José Rodrigues Pereira.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade aprovar emitir parecer favorável à pretensão de constituição de
compropriedade ou ampliação de compartes.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezassete horas.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai s
37

w

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA
Secretário do Órgão e
pelo Senhor ~

38

