CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

MANDATO DE 2017/2021
ATA N°.5/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM VINTE DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas quinze horas,
nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Município, reuniu o
Executivo deste Órgão, conforme o disposto no artigo

400.

da Lei número 75/2013, de doze

de setembro, em reunião ordinária sob a presidência do Eng.° José Júlio Henriques Norte,
Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, eleito pelo PPD/PSD e com a presença dos
Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, D?. Emilia Maria Almeida
Santos Neves Matos.
Eleitos pelo PS: Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Senhor Nelson António Rodrigues
Filipe.
Secretariou a reunião Rosa Maria Ferreira Breda, Coordenadora Técnica.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1.-PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
11.-PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
1.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 06 12 2017, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMACÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 34.° da Lei no. 75/2013, de
12 de setembro, deu conhecimento das decisões tomadas no uso das competência
foram delegadas e subdelegados no Vereador.
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3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 238 referente ao dia 19 12 2017 e depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:
4.1.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:
Foi presente a circular n°. 78 2017, de 6 11 2017, enviada via e:mail, da Associação
Nacional de Municípios Portugueses através da qual dá conhecimento de já se encontrarem
assinados e em execução vários protocolos firmados entre Municípios e a Autoridade
Tributária e Aduaneira, nos termos do n°.4, do artigo 7°. do Decreto Lei n°. 433/99, de 29 de
outubro

diploma que aprovou o Código de Procedimento e de Processo Tributário, na

versão que lhe foi introduzida pela Lei n°. 7-A12016, de 30 de março (Lei que aprovou o
Orçamento de Estado para o ano de 2016), normativo que, após a sua última alteração, passou
a possibilitar que a cobrança coerciva de tributos administrados por autarquias locais pudesse
ser atribuída à administração tributária mediante protocolo.
A Câmara tomou conhecimento.
4.2.-VOTOS DE PESAR “TRAGÉDIA DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS:
Foram presentes os Votos de Pesar “Tragédia dos Incêndios Florestais”, enviados por
Secretariado Executivo da UGT; Assembleia Municipal de Almeida; Município de Santiago do
Cacém; Município de Góis; Município de Mira; Assembleia Municipal de Sesimbra; Município
da Lousã; e através dos quais é manifestado o seu pesar e solidariedade às vitimas e a todos os
municípios e autarcas, na pessoa dos seus Presidentes de Câmara atingidos pelos incêndios
ocorridos a 15 de outubro último.
A Câmara tomou conhecimento.
4.3.- AGUAS DO PLANALTO S.A.:
Foi presente o oficio referência número ADM 20112017, de 1
2
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Concessionária Águas do Planalto S.A.

,

em que informa que aquela Concessionária acaba de

ser distinguida pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água Resíduos (ERSAR), com o
Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano de 2017.
Estas distinções não eram atribuídas desde de 2014, tendo a Entidade Reguladora
reiniciado a atribuição dos prémios de qualidade no presente ano. Em 2014 a Águas do
Planalto, também, foi galardoada com o Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo
Humano.
A Câmara tomou conhecimento, e deliberou por unanimidade manifestar a sua satisfação
e felicitar a Concessionária Águas do Planalto pela distinção.
5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE :
5.1. -ENSINO PRÉ-ESCOLAR E

10.

CICLO BÁSICO:

5.1.1.-Apreciação e Votação da Proposta de Gratuidade do Fornecimento de refeições no
Ensino Pré-Escolar e 1°. CEB no âmbito dos Serviços de Apoio à Família:
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 2018.
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 132 crianças do Ensino Pré-Escolar público e todas as 257
crianças do 1°. Ciclo do Ensino Básico usufruem dos serviços de refeição, cujo cust~
letivo é de 142.815,29 € (sendo 48.462,08 do Pré-Escolar e 94.353,21 e do 1°.
3
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contabilizar o custo de energia elétrica, abastecimento de água e gás, podendo este número
alterar em fi.inção de novas inscrições nos serviços, cabendo aos pais uma comparticipação de
109.743,05 €.
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 2018 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”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a isenção de
pagamento das refeições.
Mais foi deliberado por unanimidade e, considerando as deduções das comparticipações,
submeter a presente deliberação a ratificação da Assembleia Municipal, sem prejuízo dos
serviços lhe darem seguimento para que possa ser aplicada logo no mês de janeiro.
5.1.2.-Apreciação

de Requerimento de Comparticipação de Manuais Escolares

apresentados fora de prazo:
Pelo Senhor Presidente foi presente para efeitos de apreciação e deliberação o
requerimento abaixo identificado apresentado nos serviços para Comparticipação das Fichas de
Atividades dos Manuais Escolares do 1°.CEB:
Processo n°. 186, registado com o n°. 885, em 24 II 2017, de Maira Aparecida Dutra, que
requere a comparticipação de cinquenta e um euros e setenta e nove cêntimos (51,79 €), para
os cadernos de atividades e material escolar da sua filha Leticia Dutra França, que se encontra
a frequentar o 4°. Ano do

10.

CEB no Centro Educativo, e que conforme informação dos

serviços sociais verifica-se que entrou nos serviços fora do prazo fixado na reunião ~
de 23/08/2017.
4
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade notificar a
requerente do projeto de decisão de indeferimento do processo por ter apresentado o pedido
fora do prazo fixado na Reunião de Câmara de 23/08/2017, devendo, se assim o entender,
pronunciar-se por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 121°. e 122°. do
Código do Procedimento Administrativo.
5.2.-JUVENTUDE:
5.2.1.-CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (art°. 6°. do
Decreto

—

Lei n°. 7/2003, de 15 de Janeiro):

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
O Decreto

-

Lei n°. 7/2003, de 15 de janeiro, alterado pela lei n°. 41/2003, de 22 de

agosto, Lei n°. 6/2012 e Lei n°. 72/2015, de II de maio, veio regulamentar os Conselhos
Municipais de Educação, regulando as suas competências e o seu funcionamento.
O Conselho Municipal de Educação de Mortágua,

de acordo com o

artigo 5°. do

referido diploma conjugado com o artigo 3°. do Regimento do Conselho tem a seguinte
composição:
1-Integram o Conselho Municipal de Educação:
a) O presidente da câmara municipal, que preside;
b) Um Vereador, que substitui O Presidente da Câmara nas suas faltas e ou impedimentos;
c) O presidente da assembleia municipal;
d) O Presidente da Junta de Freguesia eleito pela assembleia municipal em representação
das freguesias do concelho;
e) O Delegado Regional de Educação da Direção de Serviços da Região Centro ou a
quem o diretor-geral dos estabelecimentos escolares designar em sua substituição;
~ O Diretores do Agrupamentos de Escotas
2

-

.

Integram ainda o CMEM os seguintes representantes:

a) Um representante do pessoal docente do ensino secundário público;
b) Um representante do pessoal docente do ensino básico público;
5
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c) Um representante do pessoal docente da educação pré-escolar pública;
d) Dois representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Concelho
de Mortágua;
e) Um representante das associações de estudantes da Escola Secundária Dr. João Lopes
de Morais ;
f) Um representante do Jardim Escola João de Deus;
g) Um representante do Centro de Saúde de Mortágua;
h) Um representante do Centro Distrital da Segurança Social de Viseu;
i) Um representante do Centro de Emprego de Coimbra;

j) Comandante do Posto da Guarda Nacional Republicana de Mortágua;
k) Um representante do Conselho Municipal de Juventude.
3

-

Os representantes a que se referem as alíneas a a c) do número anterior são eleitos

pelos docentes do respetivo grau de ensino.

“.

Conforme o artigo 6°. do Decreto Lei n°.7/2003, na sua atual redação o Conselho
Municipal «é nomeado por deliberação da assembleia municipal, nos termos propostos pela
Câmara Municipal».
Nos termos do artigo 5°. do Regimento do Conselho Municipal de Educação de Mortágua
os membros do Conselho são designados pelo período correspondente ao mandato autárquico.
Tendo-se iniciado a 21 de Outubro de 2017 o mandato autárquico para o quadriénio de
2017-2021, proponho que se solicite que às respetivas entidades que integram a composição
do Conselho Municipal de Educação, conforme o preceituado no artigo 3°. do Decreto

-

Lei

n°. 72003, de 15 de Janeiro, e posteriores alterações conjugado com o artigo 3°. do
Regimento do Conselho, que indiquem os respetivos representantes.”
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
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6.-CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1 -ASSOCIATIVISMO:
6.1.1.-Investimentos/ Atividades Culturais Desportivas e Recreativas:
6.1.1.1.-Associação Cultural e Recreativa de Monte de Lobos

—

VI Passeio de 5.

Silvestre:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 21 de novembro, da Associação
Cultural e Recreativa de Monte de Lobos a solicitar o apoio financeiro da autarquia para fazer
face às despesas inerentes à organização do seu tradicional Passeio de BTT de 5. Silvestre.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, e considerando a natureza do evento, deliberou
por unanimidade atribuir um subsídio no valor de cento e cinquenta euros (150,00€).
Por informação da contabilidade existem findo disponíveis para a assunção da despesa
que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

—

Instituições sem fins

lucrativos, e está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura
Desporto e Tempos Livres, no projeto 2017/5032— Atividades Culturais Desportivas e
Recreativas, devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo
compromisso.
Considerando que o valor do subsídio não é superior a mil euros (1.000,00 €) não está
obrigado às formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades
Terceiras, conforme dispõe o seu artigo 2°..6.1.1.2.-Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores

—

Apoio obras de

beneficiação edifício sede:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro, remetido pelo
Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores, entende-se que este deve ser alvo de
estudo por parte do Executivo Municipal..Está em causa um pedido de apoio a investimento para equipamento
beneficiação no seu edificio sede, cujo orçamento ascende ao montante 7.000,
7
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Recuperar o palco que se encontra danificado;
Reforçar a iluminação de palco;
Solucionar um cortinado de palco:
Continuar a reparação dos sanitários e substituir algumas louças que estão partidas, bem
como as canalizações;
Adquirir mais louça, visto que alguma foi partindo e substituir outra, para que desse modo
possam continuar a ceder a sede, criando condições de acolhimento para todos os eventos,
assim como para os de outras associações do concelho.
O Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores é uma instituição de cariz cultural,
símbolo do nosso Concelho na preservação e divulgação da cultural popular, voz viva de
tradições e hábitos ancestrais.
Esta é uma Associação que tem um importante papel na divulgação do nosso Concelho
além fronteiras, contribuindo, também, para o desenvolvimento do mesmo e para o afluxo de
gente a Mortágua, nomeadamente aquando do Festival de Folclore e Gala Internacional de
Folclore.
Considerando que o pedido da Associação se enquadra no n°. 1 e n°.2, do art°. 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Assim, proponho a atribuição de um subsídio no montante de 5.000,00€ para apoio à
realização de obras de manutenção e melhoramentos no seu edificio sede, mediante a
celebração de Protocolo conforme dispõe o n°. 1 do art.° 4.° do Regulamento Municipal para
Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Por informação da contabilidade existem fúndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017 5033
“Investimentos das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” no orçamento municipal
na rubrica 080701

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprov’r a ‘ropos
do Senhor Presidente.
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6.1.1.3.-Prorrogação de Protocolo celebrado com a União Cultural e Recreativa
Barrilense para Apoio obras melhoramento edificio sede

—

Compromisso Plurianual:---

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Considerando que em reunião de Câmara de 07 06 2017 foi deliberado atribuir o subsídio
de

15.000,00 €

à União Cultural e Recreativa Barrilense, para apoio à execução de obras de

conservação e conclusão do seu edificio sede, a transferir mediante as condições do Protocolo
celebrado nos termos do ad°. 4°. do Regulamento de Apoio a Entidade Terceiras.
Considerando que nos termos da cláusula 6°. do Protocolo as verbas atribuídas são
disponibilizadas mediante a comunicação escrita da evolução dos trabalhos confirmados pelo
Chefe do Planeamento e Administração do Território da Câmara Municipal.
Considerando que aquela Coletividade veio através da carta datada de 4/12/2017 informar
que tinham sido realizadas algumas obras relacionadas com infiltrações de água e isolamento
da platibanda e que os restantes trabalhos sofreram atraso por motivo imputável ao empreiteiro
e a razões meteorológicas, a que acresceu o flagelo dos fogos de outubro, pelo que a sua total
execução terá lugar somente em 2018. Solicita ainda que seja transferida a verba atribuída na
totalidade em 2017, assumindo a responsabilidade pela sua execução com o acompanhamento
e fiscalização dos serviços técnicos da Autarquia e caso não consiga cumprir aquelas
obrigações devolverão os valore que eventualmente não sejam aplicados nos trabalhos.
Em 19 12 2017 o Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do Território emitiu
sobre o assunto a seguinte informação técnica:
“Da análise da pretensão desta Associação, datada de 4 de dezembro de 2017 venho
informar do seguinte:
A Associação Cultural e Recreativa Barrilense realizou já as intervenções relativas ao
isolamento contra as infiltrações de águas pluviais na zona da platibanda e palco, no valor de
2.069,95 € conforme mapa e orçamento apresentado;
Os restantes trabalhos (estrado de madeira no palco, assentamento de
elétrico pinturas, etc..) não foram iniciados, pelas razões aduzidas na carta em

9
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Atendendo a que o protocolo aprovado em reunião de Câmara de 07/06/2017 previu um
valor de 15.000,00 €, a atribuir a esta associação para intervenção no edificio sede durante o
ano corrente, sou de parecer que o valor protocolado transite para o ano seguinte de 2018,
permitindo assim a execução das obras em tempo e condições meteorológicas mais
adequadas”.
Em 19 12 2017 o assessor jurídico do Município emitiu também o seguinte parecer:
“Assunto: Pedido apresentado pela União Cultural e Recreativa Barrilense, no âmbito do
protocolo celebrado com o Município de Mortágua em 12 de junho de 2017.
Parecer: Em 12 de junho de 2017, foi celebrado um protocolo entre o Município de
Mortágua e a União Cultural e Recreativa Barrilense, através do qual foi estabelecida uma
comparticipação financeira à associação no valor de 15.000,00 €, que seria disponibilizada pelo
Município, mediante a evolução dos trabalhos executados pela beneficiária, ou seja à medida
que os trabalhos fossem executados, iriam sendo disponibilizadas verbas correspondentes ao
custo faz obras já realizadas.
Nos termos da informação técnica do Chefe de Divisão de Planeamento e Administração
do Território de Mortágua, a quem cabe nos termos da cláusula 6a. a confirmação da evolução
dos trabalhos, a associação terá realizado obras no valor de 2.069,95 €. Dado que, nos termos
do protocolo, as verbas serão disponibilizadas conforme a evolução dos trabalhos, não parece
mostra-se adequado disponibilizar, de imediato, a totalidade do montante concedido, quando
foram executadas obras correspondentes a cerca de 13,80 % desse valor.
O facto de a verba atribuída estar inscrita no orçamento de 2017, não impede a sua
transferência para o ano de 2018, atento o disposto na cláusula 4~. do protocolo, desde que
cumpridas as formalidades e autorizações impostas pela lei.”.
Assim:
Considerando que nos termos da sua cláusula 2~. o Protocolo é válido durante o ano de
2017, tendo sido efetuado o respetivo compromisso do encargo assumido na
orçamento 080701 sob o número sequencial 1803 1/2017.
lo
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Considerando que nos termos da cláusula

42•

do Protocolo a Câmara pode transferir o

apoio atribuído para o ano seguinte, configurando no entanto um compromisso plurianual nos
termos da alínea a), do art°. 3°. da Lei n°. 22 2015, de 17 de março, que procedeu à quarta
alteração e republicação da Lei n°. 8 2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis
à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, uma vez que
constitui obrigação de efetuar pagamentos em anos económico distinto do ano em que o
compromisso é assumido.
Para cumprimento do art°. 6°. da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (LCPA),
aprovada pela Lei n°. 8 2012, de 21 de fevereiro e regulamentada através do Decreto-Lei
n°. 127/2012, de 21 e junho e, ainda, do art°. 22°. do Decreto-Lei n°. 197/99, de 8 de junho, é
necessário que a Assembleia Municipal de Mortágua, aprove previamente a assunção deste
compromisso plurianual, uma vez que a repartição de encargos inerente cai fora dos casos
previstos na autorização genérica emitida pela Assembleia Municipal na sua sessão de
11/12/2016.
Proponho que a Câmara:
Aprove a prorrogação, até ao final de 2018, do Protocolo celebrado, bem como a
repartição de encargos nos anos de 2017 e 2018.
Delibere conforme o disposto no art°. 22.°, n.°s 1 e 6, do Decreto

—

Lei n.° 197/99, de 08

de junho, submeter à Assembleia Municipal para que autorize a repartição de encargos inerente
aos compromissos subjacentes, para o compromisso plurianual para o ano de 2018 da forma
que a seguir se indica:
Ano de 2017- 0,0€;
Ano de 2018

15.000,00€.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
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7.-SAÚDE:
7.1.-PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE:
7.1.1.-Cedência em Direito de Superficie do terreno onde se encontra implantado o
Centro de Saúde de Mortágua:
Considerando que conforme Acordo de Colaboração celebrado entre a Administração
Regional de Saúde e o Município de Mortágua, em 13/09/1995, cabia ao Município
disponibilizar o terreno necessário e adequado à construção do edificio do Centro de Saúde.-Considerando que o Município adquiriu e disponibilizou o terreno necessário para a obra
do Centro de Saúde.
Considerando que ainda não se procedeu à transmissão do terreno para a Administração
Regional de Saúde do Centro por motivos alheios ao Município.
Considerando a necessidade de resolver o assunto uma vez que está em causa o
financiamento das obras de Requalificação do Centro de Saúde.
O Senhor Presidente propôs que a Câmara manifeste junto da Administração Regional de
Saúde do Centro a intenção de cedência em direito de superficie do terreno inscrito na matriz
da União de Freguesias de Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça, sob artigo
matricial 2555, e registo na Conservatória do Registo Predial com o n°. 5276,

onde se

encontra implantado o Centro de Saúde de Mortágua, devendo entretanto para o efeito ser
mesmo avaliado por perito avaliador da lista oficial do Ministério da Justiça. Pelo que propôs,
assim, que fosse designado para o efeito Luís Pedro Barbosa Antunes, Eng°. de Recursos
Florestais, residente na Urbanização Qt. da Várzea, lote 20,

10.

F, 3040-000 COIMBRA,

perito constante da lista oficial do Distrito Judicial de Coimbra, para proceder à avaliação da
referida parcela de terreno.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
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8.- ACÃO SOCIAL:
8.1.-TRANSFERÊNCIA PARA AS IPSS:
8.1.1.- Apoio para atividades Jardim Escola João de Deus:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Considerando que o Jardim Escola João de Deus é uma Instituição de Solidariedade
Social do Concelho que tem vindo a desempenhar desde a sua fundação um papel de extrema
importância na área social e nomeadamente da educação, contribuindo para a melhoria das
condições de vida da comunidade em que se encontra inserido procurando sempre responder
às necessidades sentidas pelas famílias.
Considerando que no presente ano tem uma frequência de 70 crianças distribuídas pelas
seguintes respostas sociais: 38 na creche e 32 no Jardim de Infância.
Considerando que a concretização de algumas medidas de promoção e proteção aplicadas
pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, assim como o cumprimento de Programas de
Inserção no âmbito do subsídio de Inserção Social somente têm sido possíveis de concretizar
em virtude da disponibilidade demonstrada pelo Jardim Escola João Deus, em integrar nas suas
valências estas crianças oriundas de famílias de parcos recursos económicos.
Considerando que a área de atividade do Jardim Escola João de Deus é de manifesto
interesse público que se enquadra na alinea d), do n°. 1, do art°. 3°. do Regulamento Municipal
para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, e estando inscrita nas Opções do Plano do
corrente ano

-

Atividades das IPSS

-

proponho a atribuição do subsídio no valor de 1.500,00 €

para apoio ao funcionamento da resposta social creche”.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no objetivo 03- Ação Social, Programa 01

—

Transferências para as IPSS, o Projeto 2017/5035 Apoio a Atividades e tem cabimento no
-

orçamento municipal nas rubricas 040701 “Instituições sem Fins Lucrativos

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atri]
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proposto, mediante a celebração de Protocolo previsto no artigo 4°. do Regulamento
Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
8.1.2. -Apoio atividades/investimentos da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua:--Pelo Senhor Presidente foram presentes oficios referência

400/2017 e 401/2017, de

5/12/2017, da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua solicitando num o apoio financeiro
para fazer face às despesas inerentes ao fi.incionamento de Creche dado que que possui apenas
quinze (15) acordos da Segurança Social e as mensalidades aplicadas não suportam os custos
daquele resposta social considerando que os baixos salários e encargos dos pais das crianças.

--

No outro, tendo em consideração a prática de apoio da Câmara Municipal às Instituições
que desenvolvem serviços destinados à população socialmente mais vulneráveis do Concelho
solicita o apoio financeiro da autarquia para as outras atividades e investimentos das respostas
sociais que desenvolvem

.

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que as atividades que a Santa Casa da Misericórdia de Mortágua vem
desenvolvendo na área social são muito importantes para o bem

—

estar da população e o

desenvolvimento do Conoelho.
Considerando o número de utentes, 313, distribuídos pelas várias valências daquele
Instituição, ou seja: 55 em Lar de Idosos; 106 em apoio domiciliário; 34 em Centro de Dia; 39
em Creche; Unidade Cuidados Continuados Integrados
Ocupacionais Pessoas Portadores de Deficiência (CAO)

—

—

27; Centro de Atividades

28; Lar Residencial de Pessoas

Portadores de Deficiência 24, não se contabilizando os serviços de refeição e ATL.
-

Considerando que a área de atividade da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua é de
manifesto interesse público que se enquadra na alínea d), do n°. 1, do artigo 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, e estando inscrita
nas Opções do Plano do corrente ano o “Apoio a Investimentos/Atividades das IPS’”’
proponho a atribuição de um subsídio no montante de 20.000,00 € para apoio a•
nas instalações e equipamentos das suas respostas sociais.
14
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Por informação da contabilidade existem fündos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no objetivo 03- Ação Social, Programa 01
Transferências para as IPSS, o Projeto 2017/5036

-

—

Apoio a investimentos no orçamento

municipal nas rubricas respetivamente 080701.
A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade atribuir o subsídio
proposto, mediante a celebração de Protocolo previsto no artigo 4°. Regulamento Municipal
para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Administrativo, o Senhor

Vereador Sr. Nelson Mtónio Rodrigues Filipe, ausentou-se da reunião durante a discussão e
votação do presente ponto, considerando o impedimento de poder intervir uma vez que faz
parte dos Órgãos Sociais da Instituição.
9.-HABITACÃO E URBANIZACÃO:
9.1.-BAIRRO DE HABITAÇÃO SOCIAL:
9.1.1.-Acordo de revogação de contrato de arrendamento:
Pelo Senhor Presidente foi presente o acordo de revogação do contrato de arrendamento
celebrado com Cláudia Adriana Fernandes de Oliveira, em 9/08/2012, referente ao T2, r/c, Dt°.
do Lote 10 do Bairro de Habitação Social da Gandarada, em execução da deliberação tomada
em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mortágua de 18/07/2012, e que a seguir se
transcreve:
“Acordo de revogação de contrato de arrendamento:
Entre o:
Primeiro outorgante : Município de Mortágua, pessoa coletiva número 506855368, com
sede na Rua Dr. João Lopes de Morais, representado neste ato pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Mortágua, Eng°. José Júlio Henriques Norte, em cumprimento da
deliberação de Câmara Municipal de Mortágua de 20/12/2017, na qualidade de senhor
E a,
Segundo Outorgante: Cláudia Adriana Fernandes de Oliveira, contr
15
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portadora do cartão de cidadão n°. 12875899 6zy8, com última residência em Rua da
Ameixoeira, n°. 578 silvares, 4835

É

405 Guiniarães, na qualidade de arrendatária.

celebrado o presente Acordo de Revogação de Arrendamento nos termos do disposto

no artigo 1082°. do Código Civil, ex vi artigo 25°. N°. 1 e artigo 39°. e no. 2 alínea a) da Lei n°.
8 1/2014, que se rege pelas seguintes cláusulas:.1.- A segunda outorgante, por contrato de arredamento celebrado em 9 de agosto de
2012, é arrendatário do T2, r c

Dt°. do lote n°. 10 do prédio situado na Gandarada, da União

de Freguesias de Mortágua, Cortegaça e Almaça, Concelho de Mortágua, propriedade do
primeiro outorgante.
2.- Existe interesse do primeiro outorgante na libertação definitiva do espaço arrendado,
por razões da sua disponibilização a eventuais interessados em beneficiar do regime de
arrendamento apoiado para habitação.
3.- Foi possível chegar a acordo no sentido de cessação amigável e imediata do contrato
de arrendamento e de todos os direitos decorrentes ou inerentes ao arrendamento.
4. A Câmara Municipal de Mortágua, em deliberação tomada na Reunião ordinária de
20/12/2017, aprovou a cessação deste contrato por acordo.
5.-O Senhorio e a Arrendatária acordam, assim, resolver o contrato de arrendamento
celebrado entre ambos em 9 de agosto de 2012, relativo ao do T2, r/c

—

Dt°. do lote n°. 10 do

prédio situado na Gandarada, da União de Freguesias de Mortágua, Cortegaça e Almaça,
Concelho de Mortágua, com efeitos a partir da data da assinatura do presente acordo,
entregando a chave do imóvel ao primeiro outorgante.
6.- A Arrendatária renuncia, desde

já,

a qualquer compensação ou indemnização, seja a

que título for, nada lhe sendo devido pelo primeiro outorgante.
Feito em Mortágua, em
O Senhorio.
O Arrendatário”.

2017, em dois exemplares, ficando um para cada parte.---
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A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar o acordo de
revogação do contrato de arrendamento.
9.2.-URBANIZAÇÃO:
9.2.1.-Empreitada do Arranjo Urbanístico da Avenida Infante D. Henrique em Vale de
Açores

—

Autorização Prévia de Compromisso Plurianual:

Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos da presente Reunião de Câmara.
9.2.2.-Empreitada de Beneficiação de Pavimentos em Arruamentos da Povoação da
Gândara

—

Autorização Prévia de Compromisso Plurianual:

Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos da presente Reunião de Câmara.
9.2.3.-Empreitada de Melhoria de Acessibilidades da Póvoa e Vale de Remígio

—

Autorização Prévia de Compromisso Plurianual:
Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos da presente Reunião de Câmara.
9.3. -PLANEAMENTO URBANÍSTICO:
9.3.1.-Alteração da repartição de encargos de compromisso plurianual da Prestação de
Serviços de Elaboração da Revisão do PDM

-

Lugar do Plano

—

Gestão do Território e

Cultura, L&.:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta sobre o assunto em epígrafe:
“Assunto: da repartição de encargos de compromisso plurianual da Prestação de Serviços
de Elaboração da Revisão do PDM Lugar do Plano
-

Gestão do Território e Cultura, L&.---

1-HISTÓRICO:
Por meu despacho de 16 12 2014 foi autorizado, respetivamente, a decisão de contratar e
a adjudicação do procedimento por ajuste direto para a Prestação de Serviços de Elaboração
da Revisão do PDM

à empresa Lugar do Plano

Gestão do Território e Cultura, Lda.

previamente à decisão de contratar, face ao prazo de execução da aquisição de serviços, 1 ano,
sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal autorizou, na sessão de
12/12/2014, a assunção de compromisso plurianual da aquisição de serviço,
do disposto nos artigos 6°. da Lei dos Compromissos e Pagamentos em A
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aprovada pela Lei n°. 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, e regulamentada
através do Decreto-Lei n°. 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, e, ainda, do artigo
22°. do Decreto-Lei no. 197 99, de 8 de junho, conforme os valores que abaixo se indicam,
com IVA à taxa legal em vigor:
Ano de 2014 —20.258,10€;
Ano de 2015

-

47.268,90€.

A referida adjudicação foi contratualizada em 19 12 2014, sendo que tinha a duração de
um ano, cessando os seus efeitos em 19 12 2015.
Em consequência do atraso no desenvolvimento do processo da Revisão do PDM,
nomeadamente a morosidade na nomeação pela CCDRC da Comissão de Acompanhamento,
foi a pedido da empresa Lugar do Plano

—

Gestão do Território e Cultura, L&. prorrogado,

por meu despacho datado de 18 12 2015, por mais um ano o contrato da referida prestação de
serviços.
A Assembleia Municipal, por deliberação tomada na sessão de 19 02 2016, veio a aprovar
a nova assunção de compromisso plurianual conforme os valores que abaixo se indicam:
Ano de 2014

20.258,10€;

Ano de 2015

0,0€;

Ano de 2016 47.268,9
-

€.

A empresa Lugar do Plano

Gestão do Território e Cultura, Lda. veio solicitar em

06/12/2016 uma segunda prorrogação de prazo de elaboração da Revisão do PDM, por mais
um ano, devido ao facto de só recentemente lhe ter sido disponibilizada a cartografia de base
topográfica (novembro de 2016), estando em processo de homologação, junto da Direção
Geral do Território, bem como a recente informação por parte da CCDRC sobre a necessidade
de nova delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o Município à luz
critérios em vigor, impediram a desejável evolução dos trabalhos em causa.
Considerando que os motivos invocados não poderiam ser imputados ao adi
Senhor Presidente por seu despacho de 18 de dezembro, prorrogou o prazo por
18
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A Assembleia Municipal, em sua sessão de 16 de dezembro de 2016 concedeu autorização
para alteração da repartição de encargos do contrato inerente aos compromissos subjacentes
para o compromisso plurianual para o ano de 2017 da forma que a seguir se indica:
Ano de 2014 —20.258,10€;
Ano de 2015 —0,0 €;
Ano de 2016—0,0 €;
Ano de 2017 —47.268,90€.
2- DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO:
Considerando que a cartografia só foi homologada pela Direção Geral do Território em 27
de julho de 2017 e a proposta de delimitação da Reserva Ecológica foi entregue em 15 de
setembro de 2017, documentos estes imprescindíveis à elaboração da revisão do PDM, os
serviços no ano de 2017 estiveram suspensos obrigatoriamente desde de Janeiro de 2017 até
15 de Setembro de 2017.
Considerando que não pode ser imputável ao prestador de serviços esta suspensão dos
trabalhos.
Considerando que a vigência dos contratos de prestação de serviços nos termos do artigo
440°. do CCP não podem ter uma vigência superior a três anos, incluindo quaisquer
prorrogações expressas ou tacitas do prazo de execução das prestações que constituem o seu
objeto.
Considerando que este mesmo artigo contém uma exceção que pode ultrapassar aquele
prazo, quando se tal revelar necessário ou conveniente em ibnção da natureza das prestações
objeto do contrato ou das condições da sua execução.
O Senhor Presidente por seu despacho de 18 de dezembro prorrogou o prazo de
execução, tendo como base a fundamentação da exceção dada pelo referido artigo 440°. do
CCP, até 31 de dezembro de 2018.
Assim o montante de 47.268,90€ passará a integrar compromisso para 2018
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere ao abrigo da
19
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do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no artigo
22.°, n.°s 1 e 6, do Decreto

—

Lei n.° 19 99, de 8 de junho, submeter à Assembleia Municipal

que conceda autorização para alteração da repartição de encargos do contrato inerente aos
compromissos subjacentes para o compromisso plurianual para o ano de 2018 da forma que a
seguir se indica:
Ano de 2014—20.258,10 €;
Ano de 2015
Ano de 2016
Ano de 2017

0,0€;
0,0€;
0,0€;

Ano de 2018- 47.268,90€.
Esta despesa tem enquadramento na código 020214 do Orçamento Municipal.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
9.3.2.-Alteração da repartição de encargos de compromisso plurianual da Prestação de
Serviços de Elaboração do Relatório Avaliação Ambiental Estratégica
—

-

Lugar do Plano

Gestão do Território e Cultura, Ld’
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta sobre o assunto em epígrafe:
Assunto: Alteração da repartição de encargos de compromisso plurianual da Prestação de

Serviços de Elaboração do Relatório Avaliação Ambiental Estratégica

-

Lugar do Plano

—

Gestão do Território e Cultura, Lda.
1-HISTÓRICO:
Por meu despacho de 16 12 204 foi autorizado, respetivamente, a decisão de contratar e a
adjudicação do procedimento por ajuste direto para a Prestação de Serviços de Elaboração do
Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica, necessário à Revisão do PDM, à empresa Lugar
do Plano

Gestão do Território e Cultura, Lda.

Previamente à decisão de contratar, face ao prazo de execução da aquisição
ano, sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal autorizo’
20
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12/12/2014, a assunção de compromisso plurianual da aquisição de serviço, em cumprimento
do disposto nos artigos 6°. da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA),
aprovada pela Lei n°. 8 2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, e regulamentada
através do Decreto-Lei n°. 127 2012, de 21 de junho, na sua atual redação e, ainda, do artigo
22°. do Decreto-Lei n°. 197 99, de 8 de junho, conforme os valores que abaixo se indicam,
com IVA à taxa legal em vigor:
Ano de 2014
Ano de 2015

0,0€;
12.300,00 €;

A referida adjudicação foi contratualizada em 19 12 2014, sendo que tinha a duração de
um ano, cessando os seus efeitos em 19 12 2015.
Em consequência do atraso no desenvolvimento do processo da Revisão do PDM,
nomeadamente a morosidade na nomeação pela CCDRC da Comissão de Acompanhamento,
foi a pedido da empresa Lugar do Plano

Gestão do Território e Cultura, L&. prorrogado,

por meu despacho datado de 18 12 2015, por mais um ano o contrato da referida prestação de
serviços.
A Assembleia Municipal, por deliberação tomada na sessão de 19 02 2016, veio a aprovar
a nova assunção de compromisso plurianual conforme os valores que abaixo se indicam:
Ano de 2014
Ano de 2015
Ano de 2016

0,0 €;
0,0€;
12.300,00

€.

A empresa Lugar do Plano

Gestão do Território e Cultura, Lda. veio solicitar em

06/12/2016 uma segunda prorrogação de prazo de elaboração da Avaliação Ambiental
Estratégica da Revisão do PDM, por mais um ano, devido ao facto de só recentemente lhe ter
sido disponibilizada a cartografia de base topográfica (novembro de 2016), estando em
processo de homologação, junto da Direção Geral do Território bem como a recente
informação por parte da CCDRC sobre a necessidade de nova delimita
Ecológica Nacional para o Município à luz
21
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desejável evolução dos trabalhos em causa.
Considerando que os motivos invocados não poderiam ser imputados ao adjudicatário e
considerando que os contratos de aquisição de serviços podem ter a duração máxima de três
anos incluindo prorrogações (art°. 4400. conjugado com o art°. 451°. ambos do CCP), por
despacho do Senhor Presidente da Câmara de 18 de dezembro de 2016 foi prorrogado o
prazo de execução por mais um ano.
Assim o montante de 12.300,00€, passou a integrar compromisso para 2017, sendo esta
alteração da repartição de encargos sido aprovada em sessão da Assembleia Municipal em 16
de Dezembro de 2016 e da seguinte forma:
Ano de 2014

0,0€.

Ano de 2015

0,0€;

Ano de 2016

0,0 €.

Ano de 2017

12.300,0€;

2-DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO:
Considerando que a cartografia só foi homologada pela Direção Geral do Território em 27
de julho de 2017 e a entrega da proposta de delimitação da Reserva Ecológica foi entregue em
15 de setembro de 2017, documentos estes imprescindíveis à elaboração da revisão do PDM,
os de serviços no ano de 2017 estiveram suspensos obrigatoriamente desde de janeiro de 2017
até 15 de setembro de 2017.
----Considerando que não pode ser imputável ao prestador de serviços esta suspensão dos
trabalhos.
Considerando que a vigência dos contratos de prestação de serviços nos termos do artigo
440° do CCP não podem ter uma vigência superior a três anos, incluindo quaisquer
prorrogações expressas ou tacitas do prazo de execução das prestações que constituem o seu
objeto.
Considerando que este mesmo artigo contém uma exceção que pode ultrapassar~
prazo, quando se tal revelar necessário ou conveniente em função da natureza da~
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objeto do contrato ou das condições da sua execução.
O Senhor Presidente por seu despacho de 18 de Dezembro prorrogou o prazo de
execução, tendo como base a ffindamentação da exceção dada pelo referido artigo

4400

do

CCP, até 31 de dezembro de 2018, e em consequência o valor de 12.300,00€ passará para
2018.
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere ao abrigo da alínea dd) do n° 1
do artigo 33.° da Lei n.° 75 2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no artigo
22.°, n.°s 1 e 6, do Decreto

Lei n.° 197 99, de 8 de junho, submeter à Assembleia Municipal

que conceda autorização para alteração da repartição de encargos do contrato inerente aos
compromissos subjacentes para o compromisso plurianual para o ano de 2018 da forma que a
seguir se indica:
Ano de 2014

0,0 €;

Ano de 2015

0,0 €;

Ano de 2016

0,0€;

Ano de 2017

0,0 €;

Ano de 2018

-

12.300,00

€.

Esta despesa tem enquadramento na código 020214 do Orçamento Municipal.”.
A Câmara , depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
9.3.3.-Alteração da repartição de encargos de compromisso plurianual da Prestação de
Serviços de Elaboração e Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico
Plano

—

-

Lugar do

Gestão do Território e Cultura, L&:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta sobre o assunto em epígrafe:
“Assunto: Alteração da repartição de encargos de compromisso plurianual da Prestação de
Serviços de Elaboração e Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico
Gestão do Território e Cultura, LP.
1-HISTÓRICO:

2~3

-

1 .iigar do Plano

—
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Por meu despacho foi autorizado, respetivamente, a decisão de contratar e a adjudicação
do procedimento por ajuste direto para a Prestação de Serviços de Elaboração do Plano
Estratégico de Desenvolvimento Turístico, necessário à Revisão do PDM, à empresa Lugar do
Plano

—

Gestão do Território e Cultura, L&.

Previamente à decisão de contratar, face ao prazo de execução da aquisição de serviços, 1
ano, sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal autorizou, na sessão de
12/12/2014, a assunção de compromisso plurianual da aquisição de serviço, em cumprimento
do disposto nos artigos

60.

da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA),

aprovada pela Lei n°. 8 2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, e regulamentada
através do Decreto-Lei n°.127 2012, de 21 de junho, na sua atual redação, e, ainda, do artigo
22°. do Decreto-Lei no. 197 99, de 8 de junho, conforme os valores que abaixo se indicam,
com IVA à taxa legal em vigor:
Ano de 2014

3.690,00 €;

Ano de 2015

8.610,00 €.

A referida adjudicação foi contratualizada em 19 12 2014, sendo que tem a duração de um
ano, cessando os seus efeitos em 19 122015.
Em consequência do atraso no desenvolvimento do processo da Revisão do PDM,
nomeadamente a morosidade na nomeação pela CCDRC da Comissão de Acompanhamento,
foi a pedido da empresa Lugar do Plano

Gestão do Território e Cultura, Lda.

prorrogado,

por meu despacho datado de 18 122015, por mais um ano.
A Assembleia Municipal, por deliberação tomada na sessão de 19/02/2016, veio a aprovar
a nova assunção de compromisso plurianual conforme os valores que abaixo se indicam:
Ano de 2014

0,0 €;

Ano de 2015 3.690,00 €;
Ano de 2016

8.610,00€.

A empresa Lugar do Plano

Gestão do Território e Cultura, L&. ve

06/12/2016 uma segunda prorrogação de

de elaboração do Plano

s
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Desenvolvimento Turístico de Mortágua que integra a Revisão do PDM, por mais um ano,
devido ao facto de só recentemente lhe ter sido disponibilizada a cartografia de base
topográfica (novembro de 2016), estando em processo de homologação, junto da Direção
Geral do Território, bem como a recente informação por parte da CCDRC sobre a necessidade
de nova delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o Município à luz

dos novos

critérios em vigor, impediram a desejável evolução dos trabalhos em causa.
Considerando que os motivos invocados não podiam ser imputados ao adjudicatário e que
os contratos de aquisição de serviços podem ter a duração máxima de três anos incluindo
prorrogações (art°. 4400. conjugado com o art°. 451°. ambos do CCP).
Assim, foi necessário previamente à decisão de prorrogação do prazo solicitado proceder à
alteração da repartição de encargos autorizada pela Assembleia Municipal. O montante de
8.610,00€, deverá integrar o compromisso de 2017.
Assim a Câmara Municipal deliberou ao abrigo da alínea dd) do n° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75 2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no artigo 22.°, n.°s 1 e 6, do
Decreto

Lei n.° 197/99, de 8 de junho, submeter à Assembleia Municipal que concessão de

autorização para alteração da repartição de encargos do contrato inerente aos compromissos
subjacentes para o compromisso plurianual para o ano de 2017 da forma que a seguir se indica:
Ano de 2014

—

0,0 €;

Ano de 2015 —3.690,00€;
Ano de 2016 —0,0€;
Ano de 2017- 8.610,00

€.

2-DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO:
Considerando que a cartografia só foi homologada pela Direção Geral do Território em 27
de julho de 2017 e a entrega da proposta de delimitação da Reserva Ecológica foi entregue em
15 de setembro de 2017, documentos estes imprescindíveis à elaboração da revisão
os de serviços no ano de 2017 estiveram suspensos obrigatoriamente desde de jane
até 15 de setembro de 2017.
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Considerando que não pode ser imputável ao prestador de serviços esta suspensão dos
trabalhos.
Considerando que a vigência dos contratos de prestação de serviços nos termos do artigo
4400

do CCP não podem ter uma vigência superior a três anos, incluindo quaisquer

prorrogações expressas ou tacitas do prazo de execução das prestações que constituem o seu
objeto.
Considerando que este mesmo artigo contém uma exceção que pode ultrapassar aquele
prazo, quando se tal revelar necessário ou conveniente em função da natureza das prestações
objeto do contrato ou das condições da sua execução.
Por meu despacho de 18 de dezembro prorroguei o prazo de execução, tendo como base a
fundamentação da exceção dada pelo referido artigo 440° do CCP, até 31 de dezembro de
2018, e em consequência o valor de 8.610,00€ passará para 2018.
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere ao abrigo da alínea dd) do n° 1
do artigo 33.° da Lei n.° 75 2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no artigo
22.°, n.°s 1 e 6, do Decreto

Lei n.° 197 99, de 8 de junho, submeter à Assembleia Municipal

que conceda autoitação para alteração da repartição de encargos do contrato inerente aos
compromissos subjacentes para o compromisso plurianual para o ano de 2018 da forma que a
seguir se indica:
Ano de 2014

0,0

Ano de 2015

0,0€;

Ano de 2016

0,0 €;

Ano de 2017

0,0 €;

€.

Ano de 2018 -8.610,00€.
Esta despesa tem enquadramento na código 020214 do Orçamento Municipal.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar

ro osta
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10.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
10.1.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:
10.1.1.-Empreitada de Execução da P. Fase das Infraestruturas do Plano de Pormenor
para a Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Execução de Prazo da Empreitada

—

-

Prorrogação de

Autorização Prévia de compromisso plurianual:

Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos da presente Reunião.
10.1.2.-Empreitada de Execução da 2~. Fase das Infraestruturas do Plano de Pormenor
para a Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Execução de Prazo da Empreitada

-

Prorrogação de

Autorização Prévia de compromisso plurianual:

Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos da presente Reunião.
10.1.3.-Plano de Pormenor para a Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira

—

Execução da

2a•

Fase das Infraestruturas

-

eletricidade, gás e ITUR

—

Autorização Prévia de compromisso plurianual:
Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos da presente Reunião.
11.-PROTECÃO CIVIL:
11.1.-BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS

DE

MORTÁGUA

-

Apoio

despesas

extraordinárias com Fogos Florestais:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta referência JM, de 11 12 2017, da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, informando que como era do
conhecimento de todos, os fogos que deflagraram no Concelho entre os dias 7 e 14 de outubro
e 15 a 18 de outubro, envolveram uma logística sem precedentes naquela Associação.
Referindo que, entre Militares; Grupo Sanitário de Lisboa; Bombeiros do seu Corpo e de
Outras Corporações; Civis; que no dia 15 passaram no Quartel, visto estarem retidos na
rotunda da central, entre outros, refugiado dos seus lares, que estimam terem sido mais de
trezentos e cinquenta (350). Foram servidas mais de duas mil e quinhentas (2 500) refeições
incluindo pequenos almoços e reforço alimentar noturno.
Para além do custo, que não foi totalmente da Associação,
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fornecidas pela Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, Agrupamento de Escolas do
Concelho e alguns civis e empresas, existiram também outros custos, nomeadamente, de
combustíveis, que foram totalmente custeados por aquela Associação e que ascenderam ao
montante de catorze mil cento e vinte euros e setenta e um cêntimos (14.120,71 €), bem como
de investimento que tiveram de fazer nos seus veículos.
Sendo estes custos extraordinários de elevado montante, e para os quais não serão
ressarcidos e estando de momento com uma situação financeira menos boa, considerando que
o Centro Hospitalar de Coimbra e a ARS Centro lhe tem pagamentos em atraso no montante
respetivamente, de noventa mil euros (90.000,00 €) e trinta mil euros (30.000,00 E).
Assim, solicitam o apoio financeiro do Município para fazer face àquela despesa corrente
extraordinária, bem como aos investimentos que tiveram de fazer nas suas viaturas em
consequência dos incêndios.
O pedido foi apresentado nos termos do Regulamento Municipal para Atribuição de
Apoios a Entidades Terceiras, encontrando-se devidamente instruído e cumprindo os requisitos
nele exigidos.
Considerando que se encontra inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo
07 PROTEÇÃO CIVIL, programa 003 Apoio investimentos dos Bombeiros Voluntários no
projeto 2017 5057.
O Senhor Presidente propôs, considerando ser de extrema importância a missão nossa
Corporação de Bombeiros para a população do Concelho de Mortágua e por forma a
continuar a garantir os meios para a sua eficácia, eficiência e disponibilidade a atribuição do
subsídio de dezassete mil e quinhentos euros (17.500,00 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio a
transferir mediante a celebração de Protocolo conforme dispõe o artigo 4°. do Regulamento
Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras.
Nos termos do n°.4 do artigo

310.

do Código do Procedimento Adminis

Senhores Vereadores Nelson António Rodrigues Filipe e Dr. Ricardo Sérgi
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ausentaram-se da reunião durante a discussão e votação do presente ponto, considerando o
impedimento de poder intervir por fazerem parte dos Órgãos Sociais da Instituição.
11.2.-INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS EM 15 DE OUTUBRO DE 2017:
11.2.1.-Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente

-

Minuta de

Protocolo a Celebrar com a CCDRC:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Considerando que os acontecimentos trágicos ocorridos em virtude dos incêndios de
grandes dimensões que tiveram lugar em 15 de outubro de 2017 determinaram a adoção de
medidas excecionais e urgentes de apoio para ocorrer às necessidades mais prementes das
populações afetadas;
Considerando que uma dessas medidas prioritárias é a concessão de apoios no domínio da
habitação, tendo os mesmos sido consagrados no decreto-lei n

“

142/2017, de 14 de

novembro, que aprovou o Programa de Apoio á Reconstrução de Habitação Permanente;
Considerando que o n ° 3 do artigo 7 “do Decreto-Lei n” 142/2017, de 14 de novembro,
determina que para a atribuição e gestão dos apoios a conceder até ao valor de € 25 000
devem ser celebrados protocolos de colaboração entre as CCDR e os municípios, no âmbito
das suas atribuições;
Considerando que a Portaria n

‘~

366/20 1 7,de 7 de dezembro, que visa regulamentar a

atribuição dos apoios previstos no Decreto-Lei n”142/2017, de 14 de novembro, determina,
no n ° 5 do seu artigo 5

°,

as matérias que devem constar destes protocolos.

Proponho que a Câmara aprove a minuta do Protocolo, que se dá aqui por integralmente
reproduzidos e que fica apenso à ata da presente Reunião, a celebrar entre a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), e o Município de
Mortágua e que, nos termos do n

“

3 do artigo 7

‘~

do Decreto-Lei n” 142/2017, de 14 de

novembro, e do n” 5 do artigo 5 “da Portada n° 366/2017, de 7 de novem ro.
De acordo com a cláusula la. o presente protocolo tem por objeto de
colaboração entre a CCDR Centro e o Muni:ípio para a atribuição e

stão

âmbit

de

os seguintes
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apoios a conceder às pessoas singulares e aos agregados familiares com habitações
permanentes danificadas pelos incêndios de 15 de outubro:
a) de valor igual ou inferior a 25 000€;
e,
b) de valor superior a 25 000€.
São beneficiários dos apoios os proprietários, comproprietários e usufrutuários com
habitação permanente danificada pelos incêndios.
Os apoios podem ser concedidos em dinheiro ou em espécie, nas condições estabelecidas
nas cláusulas seguintes.
Os apoios concedidos aos comproprietários serão apenas em espécie se não forem
requeridos pela totalidade dos mesmos.
Tratando-se de habitação arrendada, o apoio a conceder ao arrendatário assume
exclusivamente a forma de apetrechamento da habitação.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a minuta de
Protocolo.
11.1.2.- Reconstrução de Habitações Afetadas

—

Regime Excecional de Controlo Prévio

Foi presente, na reunião, a informação do Gabinete de Crise datada de 17/11/2017,
subordinada ao assunto supramencionado.
O Presidente da Câmara deu as explicações tidas por adequadas, informando que em data
recente tinha sido publicado o Decreto-Lei número 130 2017, de 9 de outubro, que estabelece
um regime excecional de controlo prévio relativo à reconstrução e edificios destruidos ou
gravemente danificados em resultado de catástrofe (incêndios florestais).
Remeteu esclarecimentos adicionais para a informação acima mencionada que a seguir se
transcreve:
“Assunto: Reconstrução de habitações afetadas pelos incêndios de Verão.
Ex.mo Senhor Presidente,
Reporto-me ao assunto supramencionado

documentação que fa~~~grantete
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documento, para informar e propor a V.a Ex.”

o

seguinte:

O Decreto-Lei n.° 130/2017, publicado em Diário da República, 1.” série, n.° 194, em 9 de
outubro de 2017, estabelece um regime excecional de controlo prévio relativo à reconstrução
de edjficios destruIdos ou gravemente danificados em resultado de catástrofe.
O regime de controlo prévio previsto neste Decreto-Lei aplica-se aos edificios situados nas
áreas de reconstrução urgente delimitadas e identificadas, conforme n.° 4 do artigo 2.° do
citado diploma.
O Regime excecional de controlo prévio tem por objeto edificios com licença ou
autorização de utilização para habitação em vigor ou edificios habitacionais legitimamente
construídos ao abrigo do direito vigente a essa data, sendo admitida a ampliação até 10% da
área de construção e da altura da fachada da edificação original, desde que, no projeto, fique
demonstrada a necessidade da mesma para assegurar a correção de más condições de
segurança, salubridade, eficiência térmica ou acessibilidades da edificação.
O presente regime pode, ainda, ser aplicado, com as especificidades definidas no presente
Decreto-lei, a edificios destinados ao exercício da atividade económica de acordo com licença
ou autorização de utilização em vigor, não sendo aplicável as disposições dos

n.OS

4 e 5 do

artigo 2°.
Os territórios onde constam as áreas de reconstrução urgente para habitação ou atividade
económica são delimitados por deliberação da Assembleia Municipal com fundamento na
existência de uma situação de carência decorrente da destruição ou grave danificação de
edificios em resultado de uma catástrofe, como foi o caso dos incêndios florestais dos passados
dias 15 e 16 de outubro, contendo uma planta de delimitação da área afetada e a lista de
edificios abrangidos.
A proposta de deliberação referida no número anterior é apresentada pela Câmara
Municipal, com base na informação prestada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil
relativamente à delimitação da área abrangida pela catástrofe.
Na deliberação prevista devem indicar-se as consultas que não podem
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razões de segurança e prevenção de riscos.
No caso dos edificios para habitação, a deliberação pode dispensar, flindamentadamente, a
apresentação dos elementos instrutórios que se considerem excessivamente onerosos para os
proprietários.
A deliberação mencionada anteriormente é publicada em edital afixado nos lugares de
estilo e no sítio eletrônico da entidade emitente, acompanhada de planta elucidativa do seu
âmbito territorial e da lista dos edificios abrangidos, sendo válida pelo prazo nele estabelecido,
com o limite máximo de um ano a contar da sua publicação.
Às respetivas operações urbanísticas dos edificios destinados a habitação é aplicável o
procedimento de comunicação prévia, previsto nos artigos 34.° e seguintes do RJUE, com as
especificidades do Decreto-Lei n.° 130 2017, de 9 de outubro.
A autorização de utilização após as obras é requerida e instruída exclusivamente com o
termo de responsabilidade a que se refere o n.° 1 do artigo 63.° do RJUE, e concedida no
prazo de 10 dias a contar do pedido, com base no referido termo de responsabilidade.
A Assembleia Municipal pode deliberar a isenção de taxas que incidam sobre a
comunicação prévia ou licença e a autorização de utilização apresentadas no âmbito do regime
do Decreto-Lei n.° 130 2017, de 9 de outubro.
Face ao exposto, propõe-se a V.a Ex.” que a Câmara Municipal aprove proposta, a
apresentar à Assembleia Municipal, que contenha os seguintes elementos:
a) A delimitação e a lista de edificios abrangidos, com base na informação prestada pela
ANPC.
b) A indicação expressa de dispensa de consultas prévias às entidades externas ao
Município, com exceção do ICNF, DRCC, RAN e REN, quando aplicável.
c) A indicação expressa de dispensa de todos os elementos instrutórios indicados na
Portaria n.° 113 2015, de 22 04, com exceção do projeto de estabilidade, e, quando aplicável.
projeto de arquitetura, memória descritiva, calendarização, certidão da Cl
localização e planta de implantação a fornecer pela Câmara Municipal;
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d) Isenção de taxas administrativas e de taxas urbanísticas;
e) Simplificação da emissão da autorização de utilização, com o recurso ao termo de
responsabilidade, a emitir no prazo de 10 dias;
f) Prazo de validade

1 ano.”.

O Presidente da Câmara prosseguiu a sua intervenção, informando, ainda, que no âmbito
do programa de apoio à reconstrução e reabilitação das habitações permanentes afetadas pelos
incêndios, a incidir nesta fase nos edificios de primeira habitação, os respetivos encargos serão
garantidos pelo Governo Português, via Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro. Existem procedimentos prévios a cumprir sendo certo que para
pagamentos de encargos até cinco mil euros carecem apenas de uma fatura da realização das
obras e para pagamentos de encargos até vinte e cinco mil euros (25.000,00 €) carecem de três
orçamentos e adjudicação ao de mais baixo preço.
Num e noutro caso, após o cumprimento das formalidades, a Comissão de Coordenação
procederá ao pagamento reembolso, diretamente ao beneficiário ou através da Câmara
Municipal, enquanto que nos casos em que o valor da realização dos trabalhos seja superior a
vinte e cinco mil euros, os respetivos processos serão coordenados e acompanhados pela
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
A Câmara Municipal analisou em pormenor este assunto e, deliberou por unanimidade o
seguinte:
a)

Concordar

e

aprovar

a proposta

apresentada pelos

serviços,

referente

à

operacionalização das disposições do regime excecional de controlo prévio destinado à
reconstrução de edificios destruídos ou gravemente danificados em resultado de catástrofe
(incêndios florestais dos dias quinze e dezasseis de outubro);
b) Submeter a presente proposta para aprovação da Assembleia Municipal nos termos e
para os efeitos do disposto no artigo quarto do Decreto-Lei número 1 3012Q1 7. te 9 de
outubro.
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11.3.-PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MANCHA FLORESTAL

-

Autorização

Prévia para Lançamento de Fogo de Artificio:
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido do Montebelo Aguieira Lake & SPA, nos
termos do disposto o número 2 do artigo 29°. do Decreto

—

Lei número 124/2006, de 28 de

junho, com nova redação que lhe foi dada pelo Decreto —Lei n°. 17/2009, de 14 de janeiro, de
autorização prévia para a utilização de fogo de artifício no evento de fim de ano de 2017/2018,
considerando para tal a zona de relvado junto ao multiusos, e a barragem

.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir a autorização
prévia solicitada.
12.-COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES:
12.1.-Empreitada de execução da Rotunda da EN 234 Monte de Grande

—

Autorização

Prévia de compromisso plurianual:
Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
13.-ADMINISTRAÇÃO:
13.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2017:
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-A/99, de 22 de fevereiro, conjugado com a alínea d) do número 1 do artigo 33°. da
Lei n°. 75 2013, de 12 setembro, a proposta de modificação por alteração ao orçamento que
apresentava os seguintes valores:
Reforço despesas de capital

—

Anulação despesas de capital
Reforço despesas correntes
Anulação despesas correntes

quarenta e dois mil e quinhentos euros ( 42.500,00 €);
zero euros (0,0 €).
quarenta e dois mil e quinhentos euros (42.500,00 €);
zero euros (0,0

€).

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal a Câmara delii
unanimidade, aprová-la.

u, por

V
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13.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO DE 2017:
Considerando a necessidade de dotar diversos projetos das Opções do Plano do corrente
ano de verbas necessárias à satisfação de compromissos assumidos decorrentes da evolução
normal dos empreendimentos em curso, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do
ponto 8.3.2.3 do Decreto

Lei número 54-A~99, de 22 de fevereiro, conjugado com a alínea

d) do n.° 1 do artigo 33° da Lei número 75 2013, de 12 de setembro, a proposta de alteração
às Opções do Plano do corrente ano que apresentava os seguintes valores:
Modificação de Financiamento definido

quarenta e seis mil e quinhentos euros

(46.500,00 €).
Modificação de Financiamento não definido

vinte e quatro mil euros (24.000,00 €).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou por unanimidade
aprová-la.
13.3.-APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS OPÇÕES DO PLANO DE 2018 A
SUBMETER

À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:

Em conformidade com a alínea c) do n°. 1 do artigo

33°., Mexo 1, da Lei número

75/2013, de 12 de setembro, foi presente para apreciação, discussão das Opções do Plano para
o ano de 2018, cuja dotação total definida é de cinco milhões novecentos mil cento e oitenta
e três euros (5.900.183 E).
A Câmara, depois de apreciado pormenorizadamente o documento, deliberou por maioria,
com 3 votos a favor do Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PPD PSD, e 2 abstenções dos
Vereadores eleitos pelo PS, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António
Rodrigues Filipe, ao abrigo da competência prevista na alínea c), do n° 1, do artigo 33°, Mexo
1, da Lei n.° 752013, de 12 de setembro, aprovar as Opções do Plano para o ano de 2018,
documento que se dá como integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
Os Vereadores eleitos pelo PS fizeram algumas considerações sobre o documento das
Opções do Plano e Orçamento, começando por se congratular com facto da pr
apresentaram terem sido inseridas nas GOPs. Referiram que algumas açõe
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nas GOPs desde o inicio do anterior mandato e não tinham qualquer execução fisica e
financeira

.

Manifestaram o seu apoio e concordância às ações inscritas na Ação Social apesar de
entenderem que as propostas que apresentaram eram mais abrangentes.
Relativamente à Rede Social alertaram para o facto de que as decisões deveriam ser
tomadas tendo por base dados efetivos que justificassem ou não a necessidade de criação e/ou
fUncionamento das respostas sociais propostas.
Manifestaram a sua satisfação por terem conseguido sensibilizar o executivo para
proporcionar melhores acessibilidades às pessoas portadoras de deficiências e acabar com as
barreiras nas vias.
Na Proteção Civil gostariam de ver espelhados nas GOPs os caminhos florestais e pontos
de água que mencionaram na sua proposta.
Expressaram que o PS era frontalmente contra a execução da obra de Requalificação da
Alameda da Igreja e também da Requalificação do Edificios dos Paços do Concelho, referindo
que a Alameda da Igreja não carecia de tal intervenção contrariamente aos que se passava nos
Arruamentos da Gândara que deveriam ser todas pavimentados melhorando as condições de
vida dos seus habitantes e permitindo a fixação de novos moradores.
E relativamente ao Edificio dos Paços do Concelho na verdade necessitava de alguma
intervenção mas no sentido de dar operacionalidade e fUncionalidade aos serviços da Câmara
por forma a responder de forma mais eficiente e eficaz às solicitações dos munícipes, não
sendo no entanto necessário um investimento tão avultado.
Os investimentos municipais devem ter como linhas orientadoras a melhoria das condições
de vida das pessoas e serem geradores de desenvolvimento local e potenciar a fixação de novos
habitantes.
Referiram que o Orçamento apresentado era despesista considerando que despesas
correntes das aquisições de bens e serviços aumentavam 426.000,00€, ou seja 23 o,
a 2017,e os encargos das instalações aumentarem 700 o, registando assim as
36
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um aumento de 615.000,00€, mais 11% do que em 2017. Afirmando por fim que se voltou à
época do asfalto em detrimento das pessoas.
De seguida o Senhor Presidente da Câmara fez as seguintes declarações:
“Relativamente à posição do Partido Socialista, congratulo-me por apoiarem a
generalidade das propostas contidas no plano. No que concerne à Proteção Civil, a nossa
proposta irá mais além, mas não é possível transpor tudo para a proposta do plano.
Relativamente à requaliflcação dos Paços do Concelho, estão dois conceitos de gestão
diferentes, em que a nossa proposta aponta para uma dignificação do ediflcio e, mais
importante, as condições de trabalho dos serviços dos fl.incionários e a garantia de uma
prestação de serviços ao munícipe com mais eficiência e com boa acessibilidade a todos os
departamentos.
A este orçamento basta uma leitura rápida para se verificar que é dirigido às pessoas, não é
despesista e assenta em bases sólidas de rigor e gestão. Os valores apresentados pelo Partido
Socialista, talvez por não serem portadores de toda a informação, não correspondem à
realidade.
Na aquisição de serviços, o desvio não corresponde à realidade porque não foi
contabilizado o acréscimo de 135.000,00€ nos transportes escolares, da mesma forma acontece
com as despesas de instalações em que o aumento tem origem no concurso para o
fornecimento de energia elétrica que orçou em cerca de 500.000,00€ e passou a sair por esta
rúbrica.
Relativamente à época do asfalto, não temos qualquer complexo sobre acessibilidades, mas
não é essa a realidade dos números deste orçamento. Para nós, as pessoas sempres estiveram
em primeiro lugar, mas necessitamos de infraestruturas para termos qualidade de vida.”
Mais foi deliberado por unanimidade remeter, em cumprimento ao n°. 1 do artigo 45°. da
Lei número 73 2013, de 3 de setembro, o documento acima enunciado à Assembleia Municipal
para efeitos de apreciação e aprovação nos termos do disposto na alínea a) ~lo’~nún~xo—h do
artigo 25°., Anexo 1, da Lei número 75 2013, de 12 de setembro.
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13.4.-APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2018 A SUBMETER

À

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:
Em conformidade com a alínea c) do n°. 1 do artigo

33°., Anexo 1, da Lei número

75/2013, de 12 de setembro, foi presente para apreciação, discussão e aprovação a proposta de
Orçamento Municipal para o ano de 2018, a qual apresenta no seu resumo de despesas e
receitas os seguintes valores:
Receitas correntes

—

oito milhões duzentos e noventa e um mil cento vinte e oito euros

—

dois milhões novecentos e setenta e sete mil e oitenta e um euros

(8.291.128,00 €);
Receitas de capital
(2.977.081,00 €);
Total de receitas

—

onze milhões duzentos e sessenta e oito mil duzentos e nove euros

(11.268.209,00 E);
Despesas correntes

—

seis milhões quatrocentos e trinta mil duzentos e oitenta e um euros

(6.430.281,00 €);
Despesas de capital

-

quatro milhões oitocentos e trinta e sete mil novecentos e vinte e

oito euros ( 4.837.928,00 E);
Total de despesas

onze milhões duzentos e sessenta e oito mil duzentos e nove euros

(11.268.209,00 E).
A Câmara depois de apreciado o documento, deliberou por maioria, com três (3

)

votos a

favor do Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, e duas (2) abstenções dos
Vereadores eleitos pelo PS,

Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques e Sr. Nelson António

Rodrigues Filipe, ao abrigo da competência prevista na alínea c), do n° 1, do artigo 33°,
Mexo 1, da Lei número 75 2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta de orçamento para o
ano de 2018 do qual fazem parte integrante o Relatório do Orçamento Municipal, Orçamento
Municipal, Resumos do Orçamento, Norma de Execução Orçamenta], bem como o seu anexo
relativo à atualização das Taxas, Preços e Outras Municipais para 2018 do
dão como integralmente reproduzidos para todos os efeitos 1e~ais~

td~ que se
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Mais foi deliberado por unanimidade remeter, em cumprimento ao n°. 1 do artigo 45°. da
Lei número 73 2013, de 3 de setembro, os documentos acima enunciados à Assembleia
Municipal efeitos de apreciação e aprovação nos termos do disposto na alínea a) do número 1
do artigo 25°., Mexo 1, da Lei número 75 2013, de 12 de setembro.
13.5.-APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA
O ANO DE 2018:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
De acordo com o disposto no artigo 28.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LGTFP), aprovada pela Lei n.° 35 2014, de 20 de junho, o empregador público deve planear
para cada exercício orçamental as atividades de natureza permanente ou temporária, tendo em
consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos fixados, as competências das
unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis.
Para o efeito, é elaborado anualmente o respetivo Mapa de Pessoal, no qual se preveem os
lugares necessários para o cabal desenvolvimento das atividades previstas e a executar no ano
em causa.
Decorre do previsto no artigo 29.° da LGTFP, que o mapa de pessoal deve conter a
indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece para o
desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em função:
a)Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a
executar;
b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;
c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação
académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular;
d) Do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria,
regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração
Pública e complementado com as competências associadas à especificidade
trabalho.
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O Mapa de Pessoal não é um documento estático, mas sim um importante instrumento de
gestão de recursos humanos que, como tal, deve estar permanentemente adaptado às
mudanças operadas no ano a que respeita, prevendo os lugares que permitam à Câmara
Municipal recrutar os recursos humanos necessários para dar resposta às exigências, podendo
assim ser objeto das correspondentes alterações.
A competência para aprovação do Mapa de Pessoal é da Assembleia Municipal, sob
proposta da Câmara Municipal, nos termos previstos nas disposições conjugadas da alínea
ccc), do n.° 1 do artigo 33.° e alínea o) do n.° 1 do artigo 25.°, Anexo 1, da Lei número
75/2013, de 12 de setembro.
Assim, a presente proposta de mapa de pessoal do Município de Mortágua para 2018
identifica os postos de trabalho necessários para assegurar a missão, a estrutura do mapa de
pessoal contempla as diversas modalidades de relação jurídica de emprego público existentes
no Município de Mortágua, nomeadamente, os contratos de trabalho em lbnções públicas por
tempo indeterminado, os contratos de trabalho a termo resolutivo, as cedências de interesse
público, as licenças sem remuneração e as comissões de serviço. Atenta a sua natureza, não
inclui as prestações de serviços.
Em termos de estrutura orgânica, o mapa está organizado de acordo com a estrutura
orgânica do Município prevista no Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços do
Município de Mortágua, publicado no Diário da República, 2.~’ série, n.° 17, de 24 de janeiro de
2013.
O Mapa de Pessoal de 2018 regista um aumento de nove (9) postos de trabalho ocupados
em relação ao Mapa de Pessoal de 2017 em consequência do provimento dos concursos
públicos que foram abertos em 2015 e 2016, (2 cantoneiros de limpeza, 2 auxiliares de
serviços gerais, 3 assistentes operacionais e 2 condutores de máquinas pesadas e veículos
especiais) e assenta nos seguintes parâmetros:
O A criação de dezanove (19) postos de trabalho a seguir enunciados:---’
• No Gabinete de Assessoria Técnica

—

Um(1);
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Um (1) na carreira de Técnico de Informática Grau 1, possuidores com adequado curso
tecnológico, curso de escolas profissionais ou curso que confira certificado de qualificação de
nível III na área de Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas de Informáticos;
• Na Divisão de Administração Geral e Finanças

quatro (4);

Um para o cargo de direção intermédia de 2°. Grau

—

Chefe de Divisão de Administração

Geral e Finanças; Um (1) no cargo de Dirigente Intermédio 3°. Grau (Chefe de Unidade de
Gestão Financeira); Um (1) na carreira/categoria de Assistente Técnico; Um (1) Assistente
Operacional, na área de atividade de auxiliar administrativo;
• Na Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos
Seis (6) para categoria/carreira de Assistente Operacional,
cantoneiro de limpeza

•

nas áreas de atividade:

Um (1); assistente operacional não adjetivado

Um (1); condutor de máquinas e veículos especiais
de ETARS

Seis (6);

Um (1); calceteiro

Um (1); jardineiro

—

Um (1); Operador

Um(1);

Na Divisão de Planeamento e Administração do Território

Um(1);

Um (1) na carreira/categoria de Técnico Superior, com licenciatura em Engenharia Civil;•

Na Divisão de Desenvolvimento Social

Sete (7);

Sete (7) para a categoria/carreira de Assistente Operacional, nas áreas de atividade:
Auxiliar de serviços gerais

Seis (6);

O Cativos oito (8) postos de trabalho (3 comissão de serviço, 2 em cedência de interesse
público, 2 licença sem remuneração, 1 obrigações penais).
Em termos globais, o mapa de pessoal para 2018 apresenta um total de cento e setenta e
um (171).
Cento e quarenta e cinco (145) postos de trabalho ocupados;
Nove (9) postos de trabalho cativos;
Dezanove (19) postos de trabalho vagos.
Assim, propõe-se que seja apreciada a Proposta do Mapa de Pessoal do
Mortágua para 2018, nos termos constantes do documento em anexo, e que s&
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aprovação da Assembleia Municipal, conforme dispõe a alínea o) do n°. 1 do art°. 25°., Anexo
1, da Lei número 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais),
conjugado com o artigo 29.° n.° 4.° da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada
em anexo à Lei número 35 2014, de 20 de junho e da alínea a) do n.° 2 do artigo 3.° do
Decreto-Lei número 209 2009, de 3 de Setembro.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente.
13.6.-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:
Pelo Senhor Presidente foi presente 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°. 49 212, 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 contin
ser abonados pelo aludido suplemento remuneratório, no montante fixado
dirigente da administração central, sendo-lhes igualmente aplicáveis

o

em a
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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 representação
deixou de ser obrigatório, passando a depender da vontade da Assembleia Municipal, a qual
deve deliberar deforma objetiva e fundamentada quais os cargos dirigentes cujo exercício dá
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.-Que, de acordo com a Lei n°.49 2012, a Assembleia Municipal aprovou em 12 12 2014,
por proposta da Câmara Municipal, a concessão de despesas de representação do pessoal
dirigente da Câmara durante o ano de 2018, mantendo assim uma decisão que vinha desde
1999 nas condições estabelecidas no Despacho Conjunto referido no n°.2 do artigo 34°. da Lei
n°. 4999, de 22 de junho, (Despacho Conjunto n°.625 99, DR 11 Série, n°. 179, de 99-08-03),
que previa norma análoga à da Lei atual, e o Orçamento para o ano de 2018 prevê
expressamente os montantes com as despesas de representação, para os seus dirigentes;
7.- 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 que, no uso da competência que lhe é conferida
pelo disposto no n°.2 do artigo 24°. da Lei n°.49 2012, de 22 de junho, submeta à Assen*leia
Municipal de Mortágua que sejam atribuídas, aos titulares de direção intermédia d•
Câmara Municipal de Mortágua, Chefe de Divisão o abono para despesas
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bem como os eventuais correspondentes atualizações anuais, no montante fixado para o
pessoal da Administração Central, e que é atualmente de € 194,79.”.
A Câmara depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.-13.7.-AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA
PLURIANUAIS

-

Á

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS

LEI DOS COMPROMISSOS:

Pelo Senhor Presidente foi presente 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°. 642012, de 20 de dezembro, Lei n°. 66-8 2012, 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
com as alterações introduzidas pela Lei n°. 642012, de 20 de dezembro, L&

.
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31 de dezembro e Decreto- Lei no. 99/2015, de 2 de junho, veio regulamentar a citada lei dos
compromissos, nos termos do artigo 14°., estabelecendo que a referida autorização prévia para
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 ser
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 Edificios e Equipamentos Municil
c) Despesas com aquisição de bens e serviços em fornecimentos contínuos de
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fósseis destinados à utilização nos Equipamentos e Edificios Municipais;
d) Despesas com a aquisição de energia elétrica;
e) Despesas com aquisição de bens e serviços de funcionamento, manutenção e
conservação dos Edificios e Equipamentos Municipais, nomeadamente contratos de assistência
técnica, manutenção de sistemas de climatização, elevadores, equipamentos de impressão,
sistemas informáticos e software informático, comunicações fixas, móveis e postais;

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 2018.
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.13.8.-PROPOSTA DE AUMENTO EXCECIONAL DE FUNDOS DISPONÍVEISt LEI
8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO/SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
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Considerando que:
A alínea f) 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 2012, de 31 de dezembro e Lei n°. 22 2015, de 17 de março, detennina 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 firndos
disponíveis outros montantes, desde que expressamente autorizados pela Câmara Municipal.-A alínea a) do n°. 3 do artigo 5°. do Decreto Lei n°. 127 2012, de 21 de junho, com as
alterações introduzidas pela Lei n°. 642012, de 20 de dezembro, Lei n°. 66-B/20l2, de 31 de
dezembro e Decreto- Lei n°. 99 2015, de 2 de junho, determina que: “integram ainda os findos
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 findos 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 uC~
integração do saldo da gerência no orçamento que ocorre após a aprovação
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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°.l 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 fbndos disponíveis do Município nos termos do artigo 3°. alínea t) do mesmo
diploma, do valor de 2 milhões de euros do saldo da gerência de 2017 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, Mexo 1, que lhe seja solicitada a respetiva autorização.

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.13.9.-PEDIDO

DE

AUTORIZAÇÃO

À

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL

PARA

EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA DE OBRAS E REPARAÇÕES DE
VALOR SUPERIOR A 149.639,37 € (n°.2 do art°. 18°. do Decreto

—

Lei n°. 197/99, de 8

de Junho):
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
O Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código dos Contratos
Públicos, veio revogar o Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho, que estabelecia o regime da
realização de despesas com locação e aquisição de bens e serviços, bem como da contratação
pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e de serviços, com exceção dos artigos
16.° a 22.° e 29.°.
Assim, e considerando que, de acordo com o n.° 2, do artigo 1 8.°, do Decreto-Lei n.°
197/99, de 8 de Junho, as Câmaras Municipais podem autorizar a realização de obras e
reparações por administração direta até 149.639,37 € (30.000 contos), podendo este valor ser
aumentado pela respetiva Assembleia Municipal;
O Município possuí meios técnicos, equipamentos e recursos humanos com capacidade
para a realização de obras por administração direta de valor superior a 149.6.
considerado bastante reduzido.
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Assim, ponderado o interesse do Município, somos a propor à Câmara Municipal:
a) que, para o presente mandato autárquico, seja fixado em € 750.000,00 (setecentos e
cinquenta mil euros), o limite até ao qual as obras serão executadas por administração direta;
b) submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; e,-c) que seja determinado à Divisão de Administração Geral e Finanças, a adoção dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da
deliberação camarária que recair sobre a presente proposta.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta.
13.10.-PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS FREGUESIAS,
ALÍNEA J), DO N°. 1 DO ART°. 25°. DA LEI N°.75/2013:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:

“É consabido que as autarquias têm um leque muito vasto de atribuições;
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 promoçao e salvaguarda dos interesses próprios das
respetivas populações;
Cabe à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos te
25°., n°. 1, alínea j) do mesmo anexo, “deliberar sobre formas de apoio às fregu

,n

adro
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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 art°. 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 2018 e que se consubstanciam nos seguintes
termos:
10.

Definir a comparticipação financeira global de 117.968,96 € 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 353.906,85 € para apoio a despesas
capital, e a distribuir de acordo com os critérios definidos no 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.

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar a proposta.13.11.-EMPREITADA DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA
PRIMÁRIA DE CAPARROSINHA

—

Autorização Prévia de compromisso Plurianual:--

Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
13.12.-HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DAS ANTIGAS
ESCOLAS PRIMÁRIAS DE SARDOAL, VALE DE CARNEIRO, VILA BOA E
FREIXO

—

Adjudicação Definitiva:

Pelo Senhor Presidente foi presente a Ata da Hasta Pública, realizada em 18 2
a alienação dos imoveis das antigas Escolas Primárias do Freixo, Sardoal e Vila

a:
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Imóvel no. 1- Antiga Escola Primária do Freixo, em Rua

do Senhor do Mundo, n°. 17,

Freixo, União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, com a área
total de terreno de 1.025,00 m2, área coberta de 80,00 m2 e descoberta 945,00 m2, inscrita na
matriz sob o artigo urbano 2699 e não descrita na Conservatória do Registo Predial.
Imóvel n°. 2- Antiga Escola Primária de Sardoal, em Sardoal da freguesia de Pala, com a
área total de terreno de 355,00 m2, área coberta de 104,30 m2 e descoberta de 250,7 m2,
inscrita na matriz sob o artigo urbano n°. 1063 e descrita na Conservatória do Registo Predial
sob o n.° 2060.
Imóvel n°. 3- Antiga Escola Primária de Vila Boa, em Vila Boa, freguesia de Espinho, com
a área total do terreno de 2.079,00 m2, com a área coberta de 156 m2 e descoberta de
1.923,00 m2, inscrita na matriz sob o artigo urbano n°1567 e descrita na Conservatória do
Registo Predial sob o n°. 7094.
Foi arrematado provisoriamente nos termos do

no.

1 do artigo 110. do Regulamento da

Hasta Pública, o imóvel da antiga Escola Primária do Sardoal pelo valor de dezasseis mil
oitocentos e noventa e cinco euros (16.895,00 E) e o imóvel da antiga Escola Primária de
Vila Boa pelo valor de vinte e dois mil novecentos e oitenta e cinco euros

(

22.985,00 E) a

Village House Sociedade Unipessoal, Lda~. residente Rua de 5. Lourenço, n°.6 Vila Pouca
3450

317 Mortágua, contribuinte n°. 509455174, representada no ato por Celso Dias, com

cc n°. 8369634, contribuinte n°. 214447375.
Conforme o auto de arrematação, em cumprimento do disposto no n°. 1 alinea a) do artigo
9°. do aludido regulamento, o adjudicatário entregou na Tesouraria desta Câmara Municipal a
quantia correspondente a vinte e cinco por cento (25° o) do valor da adjudicação a título de
sinal e principio de pagamento.
A Câmara, depois de apreciado, deliberou por unanimidade, nos termos artigo 12°. do
Regulamento da Hasta Pública acima referido aprovar a adjudicação definitiva dos imóveis
supra identificados, devendo de acordo com o mesmo artigo do Regulamento,
compra e venda do terreno realizar-se no prazo de trinta (30) dias contados d

e

de

at da notifi
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ção da adjudicação.
13.13.-HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE LOTES QUE CONSTITUEM O
LOTEAMENTO
RETORNADOS

URBANO
—

MUNICIPAL

DO

ANTIGO

BAIRRO

DOS

Adjudicação Definitiva:

Pelo Sen.hor Presidente foi presente a Ata da Hasta Pública, realizada em 15 12 2017, para
a alienação dos imóveis (lotes) do domínio privado, integrados no loteamento urbano
municipal denominado BAIRRO DOS RETORNADOS, sito na povoação da Gândara, União
de Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio Cortegaça e Almaça.
LOTE 1

Com a área de 682,00 m2, destinado a habitação unifamiliar e anexo, com a

área de implantação de 160,00 m2, área de construção de 280,00 m2, com 2 pisos e 1 fogo.---LOTE 2

Com a área de 402,00 de m2, destinado a habitação unifamiliar e anexo, com a

área de implantação de 160,00 m2, área de construção de 280,00 m2, com 2 pisos e 1 fogo.---LOTE 3

-

Com a área de 402,00 m2, destinado a habitação unifamiliar e anexo, com a

área de implantação de 160,00 m2, área de construção de 280,00 m2, com 2 pisos e 1 fogo.---LOTE 4

Com a área de 459,00 m2, destinado a habitação unifamiliar e anexo, com a

área de implantação de 160,00 m2, área de construção de 280,00 m2, com 2 pisos e 1 fogo.---Foi arrematado provisoriamente nos termos do n°. 1 do artigo 100. do Regulamento da
Hasta Pública, o lote n°. 1

,

pelo valor de nove mil e vinte e um euros (9.021,00 €) a Melissa

Isabel Rodrigues Gomes, contribuinte n° 223442020, residente m Rua Dr. José Branquinho da
Fonseca n°.2 1, Mortágua, 3450

151, representada no ato por Jorge Manuel Rodrigues

Gomes, com cc n°. 065777352ZY5, contribuinte n°. 179988760.
Conforme o auto de arrematação, em cumprimento do disposto no n°. 1, alínea a) do
artigo 9°. do aludido regulamento, o adjudicatário entregou na Tesouraria desta Câmara
Municipal a quantia correspondente a vinte e cinco por cento (25° o) do valor da adjudicação a
título dc sinal c principio dc pagamento.
A Câmara, depois de apreciado, deliberou por unanimidade, nos termos a igo 1
Regulamento da Hasta Pública acima referido, aprovar a adjudicação de

do

dos imóveis
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supra identificados, devendo de acordo com o mesmo artigo do Regulamento, a escritura de
compra e venda do terreno realizar-se no prazo de trinta (30) dias contados da data da
notificação da adjudicação.
14.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
14.1.-PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE E AMPLIAÇÃO
DE COMPARTES:
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo no. 10.2017.37, de Arsénio Martins da
Silva, na qualidade de proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da Freguesia de
Espinho, com o artigo 20048 no local denominado “Torres Vedras”, sito Freguesia de Espinho
a com a área de 33000 m2 e 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 Andreia Sofia Martins Ferreira e Arsénio Martins da Silva
Feneira.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir parecer
favorável à pretensão.
PERÍODO DE INTERVENCÃO ABERTO AO PÚBLICO:
Não se registou a presença de qualquer Munícipe.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encenada a reunião
pelas vinte e uma horas.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
Secretário do Órgão

Na% \-Ca~..i ~ C~e5&9..g~~ 2.-c

e pelo Senhor Presi~~y.~
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Considerando que os acontecimentos trágicos ocorridos em virtude dos incêndios de
grandes dimensões que tiveram lugar em 15 de outubro de 2017 determinaram a adoção
de medidas excecionais e urgentes de apoio para ocorrer às necessidades mais prementes
das populações afetadas;
Considerando que uma dessas medidas prioritárias é a concessão de apoios no domínio
da habitação, tendo os mesmos sido consagrados no decreto-lei n” 142 2017, de 14 de
novembro, que aprovou o Programa de Apoio á Reconstrução de Habitação Permanente;
Considerando que o n “ 3 do artigo 7 “do Decreto-Lei n” 142 2017, de 14 de novembro,
determina que para a atribuição e gestão dos apoios a conceder até ao valor de € 25 000
devem ser celebrados protocolos de colaboração entre as CCDR e os municípios, no
âmbito das suas atribuições;
Considerando que a Portaria n

“

366 2017,de 7 de dezembro, que visa regulamentar a

atribuição dos apoios previstos no decreto-lei n
determina, no n ° 5 do seu artigo 5

“,

“

142 2017, de 14 de novembro,

as matérias que devem constar destes protocolos,

entre a
a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro),
com sede na Rua Bernardim Ribeiro, n ° 80, 3000-069 Coimbra, representada neste ato
pela sua Presidente, Professora Doutora Ana Maria Abrunhosa Trigueiros de Aragão
eo
Município de

.

...,

com sede..., representado neste ato pelo Presidente da Câmara

Municipal
é celebrado o presente protocolo, nos termos do n

°

3 do artigo 7

“

do decreto-lei n

°

142 2017, de 14 de novembro, e do n°5 do artigo 5 O da Portaria n°366/2017, de 7 de
dezembro, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula

r

Objeto
1. O presente protocolo tem por objeto definir o âmbito de colaboração entre a CCDR
Centro e o Município de

.. .

.para a atribuição e gestão dos seguintes apoios a conceder às

pessoas singulares e aos agregados familiares com habitações permanentes danificadas
pelos incêndios de 15 de outubro:
a) de valor igual ou inferior a 25 000€
e
b) de valor superior a 25 000€.
2. São beneficiários dos apoios os proprietários, comproprietários e usufrutuários com
habitação permanente danificada pelos incêndios.
3. Os apoios podem ser concedidos em dinheiro ou em espécie, nas condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes.
4. Os apoios concedidos aos comproprietários serão apenas em espécie se não forem
requeridos pela totalidade dos mesmos.
5. Tratando -se de habitação arrendada, o apoio a conceder ao arrendatário assume
exclusivamente a forma de apetrechamento da habitação.

Cláusula 2

a

Lista das habitações danificadas
1. As habitações danificadas pelos incêndios no Município de

....

estão identificadas no

anexo 1 a este protocolo, validado pelo Município e pela CCDR Centro.
2. O anexo 1 poderá ser alterado, sempre que o Município comprove a existência de outras
habitações danificadas pelos incêndios de 15 de outubro, desde que haja validação da
CCDR Centro.

Capítulo 1
Apoios de valor igual ou inferior a 25 000 €
Cláusula 3~

Tipologia de apoios
1.

É da competência da Câmara Municipal

de

....

a instrução dos pedidos, bem como o

acompanhamento e verificação do cumprimento da execução dos seguintes apoios:
a) Obras de construção de nova habitação e ou anexos habitacionais, de valor igual ou
inferior a 25.000€;
b) Obras de reconstrução, total ou parcial, de habitação e ou anexos habitacionais, de
valor igual ou inferior a 25.000 €;
c) Obras de conservação de habitação e ou anexos habitacionais, de valor igual ou inferior
a25.000€;
e) Apetrechamento da habitação, correspondente à atribuição em espécie de mobiliário,
eletrodomésticos e utensílios domésticos.

Cláusula 4~
Informação a entregar
1. Os pedidos respeitantes aos apoios identificados na cláusula anterior são entregues na
Câmara Municipal de

.. ..,

mediante o preenchimento do formulário disponibilizado pela

CCDR Centro, com os documentos referidos no anexo 1 da Portaria 366 2017, de 7 de
dezembro, devidamente assinado pelo requerente.

Cláusula?
Instrução, apreciação e decisão
1. A Câmara Municipal... aprecia os pedidos, enviando-os para a CCDR C quando os
considerar corretamente instruídos, elaborando proposta de atribuição do apoio.
2. Compete à CCDR C a decisão sobre os pedidos de apoio de valor igual ou inferior a
25 000€.
3. A CCDR C comunica à Câmara Municipal as decisões dos pedidos de apoio, devendo
esta notificar os beneficiários.

Cláusula 6~
Pagamentos
1. Os beneficiários entregam nas Câmaras Municipais os documentos que instruem o
pedido de pagament dos apoios concedidos;
2. A Câmara Municipal... aprecia o pedido, enviando-o para a CCDR C quando o
considerar corretamente instruído, elaborando proposta de pagamento do apoio.
A CCDR C a rova os documentos de des esa e

os a oios em dinheiro diretament

os beneficiários através de transferência ara a conta bancária indicada ara o efeito dand
onhecimento à Camara Munia ai de.
Ou, em altemadva:~ Temos que optar:

ii

°

5 do artigo 9 O da Portaria

• A CCDR C a rova os documentos de des esa e transfere o valor do a oio em dinheir
ara a conta bancária indicada

ara o efeito

ela Câmara Munici ai de

osteriormente esta efetue o

ento aos beneficiários

....

ara u

4. Os pedidos de adiantamento são pagos mediante apresentação de orçamento ou fatura,
devendo a Câmara Municipal de

....

comprovar o início da obn no prazo de 30 dias contados

a partir da entrega daqueles documentos.
5. No caso de pagamentos efetuados mediante a apresentação de faturas, os beneficiários
devem apresentar os documentos de quitação no prazo de um mês na Câmara Municipal de
enviando os esta posteriormente à CCDR C.

Cláusula 7~
Acompanhamento
Compete à Câmara Municipal de

....

fiscalizar as obras objeto dos apoios em dinheiro

concedidos e ~erificar a completa e correta execução dos mesmos.

Cláusula 8~
Apoio em espécie realizado pela Câmara Municipal
1. Os apoios incluídos neste capítulo podem ser realizados em espécie pela Câmara
Municipal de

...,

mediante autorização escrita dos beneficiários.

2. Assumindo a Câmara Municipal a realização da obra, compete-lhe cumprir todos os
procedimentos legais a ela inerentes, designadamente em matéria de contratação pública.
3. Os pedidos de pagamento são apresentados pela Câmara Municipal à CCDR C,
aplicando-se com as necessárias adaptações a cláusula 6 a deste protocolo.

Capítulo li
Apoios de valor superior a 25 000 € e aquisição de nova habitação
Cláusula 9~
(Apoios em Espécie e em Dinheiro)
1. Os apoios de valor superior a 25.000€ são, em regra, atribuidos em espécie, competindo
à CCDR a realização das obras de construção, reconstrução ou conservação das
habitações, mediante autorização escrita dos beneficiários.
2. A articulação entre a CCDR C e a Câmara Municipal de

....,

no âmbito de aplicação

desta cláusula, é efetuada nos seguintes termos:
a Os pedidos respeitantes aos apoios são entregues na Câmara Municipal de

mediante

o preenchimento do formulário disponibilizado pela CCDR Centro, com os documentos
referidos no anexo 1 da Portaria 366 2017, de 7 de dezembro, devidamente assinado pelo
requerente;
b) A Câmara Municipal de

...

aprecia os pedidos, enviando-os para a CCDR C quando

os considerar corretamente instruídos, elaborando proposta de atribuição do apoio.

4

e). Compete à CCDR C a decisão sobre os pedidos de apoio;
d) A CCDR C comunica à Câmara Municipal de

....

as decisões dos pedidos de apoio e

notifica os beneficiários.
e No cas dos apoios prestados em espécie pela CCDR C deve esta entidade submeter à
Câmara \lunicipal de... as meras comunicações prévias, quando legalmente exigíveis.

Cláusula 1 0~
(Pagamento dos apoios
em dinheiro)

1. Os beneficiários entregam nas Câmaras Municipais os documentos que instruem o
pedido de pagamento dos apoios a conceder em dinheiro;
2. A Câmara Municipal... aprecia o pedido, enviando-o para a CCDR C quando o
considerar corretamente instruído, elaborando proposta de pagamento do apoio.
3. A CCDR C aprova os documentos de despesa e paga os apoios em dinheiro diretamente
aos beneficiários através de transferência para a conta bancária indicada para o efeito, dando
conhecimento à Câmara Municipal de
4. Os pedidos de adiantamento são pagos mediante apresentação de orçamento ou fatura,
devendo a Câmara Municipal de

....

comprovar o início da obra no prazo de 30 dias contados

a partir da entrega daqueles documentos.
5. No caso de pagamentos efetuados mediante a apresentação de faturas, os beneficiários
devem apresentar os documentos de quitação no prazo de um mês na Câmara \lunicipal de
enviando-os esta posteriormente à CCDR C.

Cláusula lia
Acompanhamento da execução dos apoios em dinheiro
Compete à Câmara Municipal de

....

fiscalizar as obras objeto dos apoios em dinheiro

concedidos e verificar a completa e correta execução dos mesmos.

Cláusula 12
Aquisição de nova habitação
Compete à CCDR C adquirir novas habitações, no caso de inviabilidade da reconstrução ou
manutenção da habitação permanente dos beneficiários no mesmo local, nomeadamente por
razões de tutela da legalidade urbanística e de con~olo especial de riscos, sempre que tal
resulte de parecer da Câmara Municipal de....

Capítulo III
Disposições finais
Cláusula 1V
Processos
1. A Câmara \Iunicipal fica obrigada a organizar processos administrativos dos apoios
c ncedidos onde constem os documentos comprovatixos da respetiva execução.
2. Devem constar obrigatoriamente do processo todos os elementos que integram os
procedimentos de a~ibuição dos apoios.
3. Os processos são esmiturados por apoio a atribuir, devendo incluir, com as necessárias
adaptações, os seguintes documentos:
a Procedimento de acesso ao apoio pelo requerente, incluindo todos os documentos
comprovativos entregues:
b Decisão de atribuição do apoio:
c Documentos compro~ ati~ os da entrega e execução dos apoios:
d

Outras informações relevantes, decorrentes do acompanhamento das operações

resultantes dos apoios prestados.

Cláusula l4~
Informação quinzenal
A Câmara \lunicipal de

...

presta quinzenalmente informação quanto aos procedimentos de

instrução, acompanhamento e execução dos pedidos de apoio.

Cláusula 15~
Entrada em vigor e vigência
1. O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e cessa a sua vigência
aquando da conclusão da execução de todos os apoios às habitações danificadas, identificadas
no anexo 1 a este protocolo

Coimbra,

...

de dezembro de 2017

Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Prof. Doutora

Presidente da Câmara \lunicipal de

