CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°.12/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM TRÊS DE MAIO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE:
Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezassete, pelas quinze horas, nesta Vila
de Mortágua e no Salão Nobre do Ediflcio 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, com a presença dos Senhores Vereadores:
Eleitos pelo PPD PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira e Dr~’. Emilia Maria Almeida
Santos Neves Matos.
Eleitos pelo PS: Dr. Acácio Fonseca Fernandes e Dr.a Márcia Maria dos Santos Lopes.
Não estiveram presentes na reunião o Vereador de Dr. João Pedro de Almeida e Sousa
Rodrigues da Fonseca eleito pelo PS, por motivo profissional, e Eng°. Serafim Paulo Meio de
Oliveira, eleito PPD PSD, por se encontrar em gozo de licença de casamento, tendo a Câmara
considerado justificadas as faltas.
A presente reunião foi, conforme despacho n°. 3 2013, de 25 outubro, secretariada pelo
Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1.-APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19/04/2017:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 19 04 2017, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
Conforme dispõe o n°. 3 do artigo 34°. do Código do Procedimento Administrativo não
participou na votação o Vereador Dr. João Pedro de Almeida e Sousa Rodrigiies da Fonseca,
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2.-INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE:
O Senhor Presidente, nos termos do artigo 34.° da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro, deu
conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foram delegadas e das
subdelegadas nos Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:
Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 81, referente ao dia 2 do corrente mês, que depois de rubricado se dá aqui por
integralmente reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:
4.1.-DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA:
Foi presente o oficio referência 5402, datado de 6 04 2017, da Direção Geral de Energia e
Geologia a informar que foi feita a publicação, no Diário da República 2~. Série, n°. 68, de 5 de
abril de 2017, cuja cópia anexa, do extrato do contrato, contendo os elementos essenciais, de
prospeção e pesquisa de depósitos minerais, com o número de cadastro MN/PP/16, para uma
área nos Concelhos de Mortágua, Oliveira de Frades, Sever de Vouga, Tondela, Vouzela e
Águeda, denominada Caramulo, celebrado em 22 de julho de 2016.
Titular dos direitos: Medgoldminas Unipessoal, Lda.
Depósitos Minerais: ouro e outros minerais metálicos.
Área concedida: 390,72 Km2 delimitada pela poligonal cujos vértices constam da referida
publicação, em coordenadas no sistema (European Terretrial Reference System 1989)
PTTMO6/ETR89).
Período de vigência: Inicial de dois (2) anos, prorrogável por um (1) ano, no máximo de
três (3) vezes.
A Câmara tomou conhecimento.
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4.2.-ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MORTÁGUA:
Pelo Senhor Presidente foram presentes dezoito (18) oficios, referência 190 a 207, datados
2 de maio corrente, da Assembleia Municipal de Mortágua, dando conhecimento que na sua
sessão ordinária, realizada no pretérito dia 28 de abril, tomou as seguintes deliberações:
Aprovou, por maioria, com 10 votos a favor, sendo 8 do Grupo do PPD PSD e 2 do Grupo
do PS e 6 abstenções, sendo 4 do Grupo do PS e 2 do CDS PP e 9 votos contra do Grupo do

PS, os Documentos de Prestação de Contas (Balanço, Demonstração de Resultados, Mapas de
Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações Financeiras e Relatório de Gestão), relativos
ao ano de 2016, bem como a aplicação de resultados.
Apreciou sem qualquer objeção o Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais
do Município e respetiva Avaliação.
Aprovou, por maioria, com 14 votos a favor, sendo 8 do Grupo do PPD/PSD e 6 do Grupo
do PS, e 11 abstenções, sendo 9 do Grupo do P5 e 2 do CDS-PP a Modificação por Revisão ao
Orçamento Municipal para o ano de 2017

P.

Revisão.

Aprovou, por maioria, com 14 votos a favor, sendo 8 do Grupo do PPD/PSD e 6 do Grupo
do PS, e 11 abstenções, sendo 9 do Grupo do PS e 2 do CDS-PP a Modificação por Revisão às
Opções do Plano para o ano de 2017

1”. Revisão.

Tomou conhecimento do Relatório Anual da Execução do Plano de Prevenção de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas de 2016.
Tomou conhecimento do Relatório de Avaliação de 2016 do

Estatuto do Direito de

Oposição. Tendo sido aprovado por maioria com 23 votos a favor, sendo 6 do Grupo do
PPD/PSD, 15 do Grupo do

PS e 2 do CDS-PP, e 2 abstenções do Grupo do PS o

requerimento apresentado pelo Grupo do PS para incluir na Ordem de Trabalhos da próxima
sessão “Discutir o Relatório de Avaliação de 2016 do Estatuto do Direito de Oposição.
Aprovou, por unanimidade, a Proposta de Protocolo de Colaboração Entre o Município de
Mortágua e a Freguesia de Espinho para Apoio a Obras de Ampliação e
Passeios no Cemitério de Espinho.
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Aprovou, por unanimidade, a celebração de Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências Entre o Município de Mortágua e a Freguesia de Espinho.
Por escrutínio secreto, foi com 23 votos a favor e 2 votos contra, aprovado não atribuir a
Medalha de Ouro de Mérito Municipal à empresa DMCAR, Lda., reconhecida com o Prémio
PME Lider 2016, uma vez que o artigo 9°. Regulamento de Atribuição das Medalhas não
permite votos contra.
Por escrutínio secreto, foi com 22 votos a favor, 1 votos contra e 2 votos em branco,
aprovado não atribuir a Medalha de Ouro de Mérito Municipal à empresa Floresta Jovem, LP.,
reconhecida com o Prémio PME Lider 2016, uma vez que o artigo 9°. Regulamento de
Atribuição das Medalhas não permite votos contra.
Tomou conhecimento da Listagem dos Compromissos Plurianuais ao abrigo da autorização
Prévia Genérica concedida pela Assembleia.
Aprovou, por unanimidade, a Alteração ao Contrato de Concessão de Distribuição de
Energia Elétrica em Baixa Tensão celebrado com a EDP Distribuição

Energia, SA..-

Aprovou, por maioria, com 23 votos a favor, sendo 8 do Grupo PPD PSD e 15 do Grupo
do P5, e 2 abstenções do CDS-PP o Compromisso Plurianual com Nova Repartição de
Encargos Decorrente da Prorrogação de Prazo de Execução da Empreitada de Requalificação e
Valorização das Margens da Ribeira da Fraga

Criação de Percurso Pedestre entre a Ponte do

Barril e o Parque Verde.
Aprovou, por unanimidade, a Autorização Prévia de Assunção de Compromisso Plurianual
—

Prestação de Serviços para Revisão Legal de Contas do Município de Mortágua.
Tomou conhecimento da Retificação das Atas da Reunião de Câmara de 07 12 2016 e

04/01/2017

Procedimento de Ajuste Direto ao Abrigo do Acordo Quadro para Fornecimento

de Combustíveis Promovido pela CIM

—

RC para Adjudicação do Fornecimento Contínuo de

Combustíveis.
Aprovou, por unanimidade, a concessão à empresa Borpergás

—

Comércio e Disti

Gás, Lda., da isenção de pagamento de taxa no valor de mil cento e oitenta e
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quarenta e sete cêntimos (1.189,47 6), referente ao licenciamento do Processo número
01/2016 207 de Construção do edifício sede da empresa, sito na Rua da Escola, Vila Nova,
Sobral.
Aprovou, por unanimidade, a concessão à empresa Borpergás

—

Comércio e Distribuição de

Gás, L&., da isenção de pagamento de taxa no valor de valor de duzentos e sessenta e nove
euros e trinta cêntimos (269,30 E), referente ao licenciamento do Processo número 01/2016/193
de Construção Nova

Posto Abastecimento Combustível, sito na Rua da Escola, Vila Nova,

Sobral.
Aprovou, por unanimidade, a concessão à empresa Socitop Unipessoal, Ld”., da isenção de
pagamento de taxa mil cento e cinquenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos (1.159,89 €),
referente ao licenciamento do Processo número licenciamento do Processo número 1/2016/253
de Construção Nova Pavilhão Unidade RCD, sito na Zona Industrial de Mortágua, União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Alrnaça.
Aprovou, por unanimidade, a concessão a Ivo Manuel Mateus Alves da isenção do
pagamento de taxas de licenciamento no valor de dois mil duzentos e setenta e quatro euros e
nove cêntimos

(2.274,09 €) e da TMU de quinhentos euros e quarenta e cinco cêntimos

(500,45 E), referente ao processo n°. 01 2016 229

-

Construção Nova

—

Habitação e Muro de

Vedação, na Rua Estrada Nacional, Barracão, Freguesia de Espinho.
A Câmara tomou conhecimento.
5.-EDUCACÃO E JUVENTUDE:
5.1.- JUVENTUDE:
5.1.1.- Apoio Natalidade e Famílias

—

Ratificação de processos:

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura números 14 e 16 de 2017 para atribuição do Incentivo à Natalidade e
Apoio às Família no Concelho de Mortágua que entraram nos serviços e que deferiu nos temios
do n°. 1 do artigo 6°. do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio às Famíli
de Mortágua.

Co celho
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A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
5.1.2.-Projeto da Escola, Agarra a Vida

-

Universidade Júnior:

Para efeitos de ratificação conforme dispõe o n°. 3 do artigo 35°. do Anexo à Lei~
n°.75/2013, de 12 de setembro, pelo Senhor Presidente foi presente o seu despacho datado de~
27/12/2017, em que admitiu a inscrição entregue fora de prazo ao Programa “Universidade
Júnior

—

2017” do aluno David Alexandre dos Reis Dinis, considerando que o número de~

inscritos para participação no Programa é inferior ao número fixado pela Câmara na reunião de
5/04/2017.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar a decisão do Senhor Presidente.
6.-CULTURA. DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
6.1.-ASSOCIATIVISMO

-

ATIVIDADES

RECREATIVAS:
6.1.1.-Filarmónica de Mortágua

CULTURAIS,

DESPORTIVAS

E

—

—

Apoio atividades regulares:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a atividades
remetido pela Filarmónica de Mortágua, entende-se que, à semelhança dos anos anteriores, este
deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Na verdade, esta entidade, têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica, visando a
prossecução de fins de natureza cultural, recreativa ou outros socialmente relevantes,
contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.
Esta associação desempenha relevantes funções sociais, com impactos diretos para a
economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, entre outros.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Assim, considerando que estão reunidas as condições para atribuição do presente subsidio,
nos termos do disposto do art.° 9.° Regulamento Municipal para Atribuição de A oio •a
Entidades Terceiras, mediante celebração de protocolo, proponho a atribuição de u
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de apoio às suas atividades regulares de 8.000,00 € durante o corrente ano, a transferir em três
tranches nos meses de junho, agosto e novembro, acrescido de um subsídio para a realização do
Encontro de Bandas no montante de 500,00 €, a transferir após a realização do evento.”
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 5033

—

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas.

A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.1.2.-Coral Juvenil Silvia Marques

—

Apoio atividades regulares:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a atividades,
remetido pelo Coral Juvenil Sílvia Marques, entende-se que, à semelhança dos anos anteriores,
este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Na verdade, esta entidade, têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica, visando a
prossecução de fins de natureza cultural, recreativa ou outros socialmente relevantes,
contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.
Esta associação desempenha relevantes fúnções sociais, com impactos diretos para a
economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, entre outros.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Assim, considerando que estão reunidas as condições para atribuição do presente subsidio,
nos termos do disposto do art.° 9.° Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras, mediante celebração de protocolo, proponho a atribuição de um subsídio
de apoio às suas atividades regulares de 4.000,00 € durante o corrente ano, a transferir em três
tranches nos meses de junho, agosto e novembro, acrescido de um subsídio para a rcalizacão do
Encontro de Coros no montante de 500,00 E, a transferir após a realização do eventi
7
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Por informação da contabilidade existem fúndo 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.

A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.1.3.-Orfeão Polifónico de Mortágua Apoio atividades regulares:
-

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a atividades,
remetido pelo Orfeão Polifónico de Mortágua, entende-se que, à semelhança dos anos
anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Na verdade, esta entidade, têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica, visando a
prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Esta associação desempenha relevantes funções sociais, com impactos diretos para a
economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, a prática desportiva, entre outros.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Assim, considerando que estão reunidas as condições para atribuição do presente subsídio,
nos termos do disposto do artigo 9.° Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras, mediante celebração de protocolo, proponho a atribuição de um subsídio
de apoio às suas atividades regulares de 4.000,00€ durante o corrente ano, a transferir em três
tranches nos meses de junho, agosto e novembro”.
Por informação da contabilidade existem fundo disponíveis para a assunção da despesa que
tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701

Instituições sem fins lucraP

está inscrito nas Opções do Plano do corrente ano no objetivo 02 Cultura Desport
8
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Livres, no projeto 2017/5032

—

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.1.4.-Teatro Experimental de Mortágua

—

Apoio atividades:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a atividades,
nomeadamente organização do FESTEM

Festival Internacional de Teatro de Mortágua,

remetido pelo Teatro Experimental de Mortágua, entende-se que, à semelhança dos anos
anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo Municipal.
Na verdade, esta entidade, têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica, visando a
prossecução de fins de natureza cultural, recreativa ou outros socialmente relevantes,
contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.
Esta associação desempenha relevantes funções sociais, com impactos diretos para a
economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, entre outros.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Assim, considerando que estão reunidas as condições para atribuição do presente subsídio,
nos termos do disposto do art.° 9.° Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras, mediante celebração de protocolo, proponho a atribuição de um subsídio
de 2.500,00 € para apoio às suas atividades regulares durante o corrente ano, nomeadamente na
organização do FESTEM

Festival Internacional de Teatro de Mortágua.”.

Por informação da contabilidade existem fbndo 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.

----A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar
Senhor Presidente.
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6.1.5.-Velo Clube do Centro/Mortágua— Gala de apresentação época de 2017:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta do Velo Clube do Centro datada de 20 03 2017,
a solicitar apoio financeiro para minorar os custos inerentes à organização da Gala de
apresentação das suas equipas sub23 e lazer, do 17°. Grande Prémio de Mortágua e 100.
Maratona BTT de Mortágua, e que teve lugar no dia 25 de fevereiro, e que teve como objetivo
dar a conhecer ao grande público, comunicação social e à população de Mortágua o projeto
daquela coletividade e o nosso Concelho.
Assim, o Senhor Presidente considerando a repercussão daquele espetáculo para o exterior
bem como a promoção do Concelho propôs a atribuição do subsídio no montante de mil euros
(1.000,00€).
Por informação da contabilidade existem ifindo 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 Recreativa.

----A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar a proposta do
Senhor Presidente.
6.1.6.-Velo Clube do Centro/Mortágua

—

Apoio atividade regular da época desportiva de

2017:
Pelo Senhor Presidente foi presente o projeto desportivo da Associação Velo Clube do
Centro para a época do ano de 2017 e cujo orçamento ascende a cento e seis mil euros
(106.000,00 €), correspondendo cerca de quarenta por cento (40%) a investimentos conforme
previsão orçamental apresentada, e solicita o apoio financeiro da autarquia para o
desenvolvimento do mesmo, considerando que:

É hoje um projeto de referência com uma equipa sub23/elites de topo no ciclismo nacional.Os atletas do clube representaram a Seleção Nacional de juniores e sub23 desde
campeonato do Mundo (2002, 2011, 2013 a 2015) campeonato de Europa (2010,2 12
Volta a Portugal (2010, 2011, 2012 e 2014), volta a França do Futuro (2010

lo
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entre outras provas.
O Velo Clube do Centro mantém para 2017 a categoria de sub 23/elites em estrada num
total de onze (11) ciclistas, incluindo três (3) Mortaguenses (naturais e residentes em Mortágua)
e a vertente BTT (maratonas), num total de cerca de trinta (50) licenciados praticantes.
Para a época 2017 a equipa será inscrita na FPC com o nome Mortágua.
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.
Assim, no prosseguimento da política definida pela Autarquia para o apoio ao
desenvolvimento desportivo e considerando que aquela Associação têm vindo a desenvolver
uma reconhecida ação de promoção e desenvolvimento do ciclismo, na área da formação e
também na promoção e divulgação do Concelho e que não dispõe de condições financeiras para
dar resposta aos fins e atribuições no âmbito do desenvolvimento desportivo, o Senhor
Presidente propôs, conforme protocolo a celebrar, a atribuição do subsídio de quinze mil euros
(15.000,00 €), para apoio à época de 2017, sendo sete mil e quinhentos (7.500,00 €) para
apoio a investimentos de preparação da época e o restante para apoio ao funcionamento da
atividade e a transferir logo após a assinatura do Protocolo.
Por informação da contabilidade existem fUndos disponíveis para assunção da despesa que
se encontra inscrita nas Opções do Plano no Objetivo 02, Programa 003, Projeto 2017/5032
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” e no orçamento municipal na rubrica 040701
—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes) e no projeto 2017 5033 “Investimentos

das Associações Culturais, Desportivas e Recreativas” e no orçamento na rubrica 080701

—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas capital).
Depois de apreciado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.1.7.-Sporting Clube de Vale de Açores

—

Deslocação ao Luxemburgo:---

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 31/01/2017, do Sporting
II
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Vale de Açores dando conhecimento que foi convidado pelos emigrantes de Mortágua a
residirem

na vila de Wormeldange no Luxemburgo, geminada com o Município de Mortágua,

para participar num torneio de futebol com a sua equipa sênior entre os dias 9 e 12 de junho
próximo.
Assim, e sendo as despesas da estadia por conta da organização tem aquela Associação
de suportar os custos com a deslocação de autocarro dos seus atletas, sendo no entanto o valor
da mesma

demasiado elevado para tesouraria daquela Instituição, mas considerando a

comunidade de emigrantes Mortaguense radicados naquele país gostava, mais uma vez, de levar
uma representação do Sporting Clube a participar no referido torneio, pelo que solicita o apoio
do Município para fazer face àquela despesa.
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 2017/5032
“Atividades Culturais, Desportivas e Recreativas” e no orçamento municipal na rubrica 040701
—

Instituições sem fins lucrativos, (despesas correntes)

.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
três mil euros (3.000,00 €) a transferir mediante Protocolo a celebrar conforme dispõe o artigo
4°. do Regulamento de Apoio a Entidades Terceiras.
6.1.8.- Sporting Clube de Vale de Açores

-

Apoio Despesas de Manutenção/Conservação

Campo de Jogos Juiz de Fora:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta datada de 28/01/2017, do Sporting Clube de
Vale de Açores a solicitar o apoio financeira do Município nas despesas de energia elétrica,
água e gás, inerentes ao fbncionamento e manutenção do seu campo de jogos relvado e que
ascenderem no ano de 2016 ao montante de seis mil quatrocentos e noventa euros e trinta e oito
cêntimos (6.490,38 €), considerando as suas dificuldades de tesouraria em fazer face àquele
avultado valor.
O Senhor Presidente considerando que o Município suporta os custos de fúncio
manutenção do Campo de Jogos Relvado da Gandarada propós, atendendo que a~
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do campo de Jogos Juiz de Fora está aberta a toda a população em geral que queira usufruir da
mesma, por uma questão de equidade que o se adotasse o mesmo procedimento atribuindo o
subsídio no valor seis mil quatrocentos e noventa euros e trinta e oito cêntimos (6.490,38

€).----

Por informação da contabilidade existem fúndo 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.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio
proposto pelo Senhor Presidente.
6.1.9.-Escola de Ténis

—

Sporting Clube Vale de Açores

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
“Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a atividades,
remetido pelo Escola de Ténis do Sporting Clube de Vale de Açores, entende-se que, à
semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo
Municipal.
Na verdade, esta entidade, têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica, visando a
prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Esta associação desempenha relevantes funções sociais, com impactos diretos para a
economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, a prática desportiva, entre outros.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Assim, considerando que estão reunidas as condições para atribuição do presente subsídio,
nos termos do disposto do art.° 9.° Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras, mediante celebração de protocolo, proponho a atribuição de” ~

~4Hc~
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de apoio às suas atividades regulares de 3.500,00€ no corrente ano, a transferir em três tranches
nos meses de junho, agosto e novembro.”
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.

A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar a proposta
do Sr. Presidente.
6.1.1O.-Karaté

-

Mortágua Futebol Clube:

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Tendo sido presente a esta Câmara Municipal, pedido de apoio financeiro a atividades,
remetido pela Classe do Karaté Shukokay do Mortágua Futebol Clube, entende-se que, à
semelhança dos anos anteriores, este deve ser alvo de estudo por parte do Executivo
Municipal.
Na verdade, esta entidade, têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica, visando a
prossecução de fins de natureza cultural, desportiva, recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Esta associação desempenha relevantes funções sociais, com impactos diretos para a
economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, a prática desportiva, entre outros.
Esta associação tem um papel insubstituível na dinâmica e desenvolvimentos local.
Assim, considerando que estão reunidas as condições para atribuição do presente subsidio,
nos termos do disposto do art.° 9.° Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a
Entidades Terceiras, mediante celebração de protocolo, proponho a atribuição de um subsídio
de apoio às suas atividades regulares de 3.500,00€ no corrente ano, a transferir em tr’s t,y≤nches
nos meses de junho, agosto e novembro.”
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Por informação da contabilidade existem ifindo disponíveis para a assunção da despesa que
tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040 01

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.
A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
6.1.11.-Associação Popular, Desportiva e Cultural Gandarense

—

Apoio 1°. Maio:

Pelo Senhor Presidente foi presente a carta, datada de 07/04/2017, da Associação Popular,
Desportiva e Cultural Gandarense dando conhecimento que irá realizar os tradicionais festejos
do Primeiro de Maio e solicitando o apoio financeiro da Autarquia para minimizar as despesas
inerentes àquela organização.
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.

A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Considerando que o valor do subsídio não é superior 1.000,00 € não está obrigado às
formalidades do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras,
conforme dispõe o seu artigo 4°.
7.- ACÃO SOCIAL:
7.1.-REDE SOCIAL :
7.1.1.-Viver Mais. Viver Feliz

-

Passeio dos Idoso

O Senhor Presidente informou o Programa Municipal “Viver Mais. Viver Feliz!”, inscrito
ciclo de solidão e isolamento que tantas vezes acompanha o idoso no seu quotidiano, por isso
integra o já tradicional “Passeio dos Idosos” dado o seu acolhimento ao nível conce ~o.
Assim, apresentou uma informação dos serviços sociais do município em que
15
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que se promova o Passeio no corrente ano, no dia 13 de Julho, ao arraial Mixihoto na “Quinta
da Malafaia”, em Viana do Castelo, suportando o Município os encargos inerentes no montante
estimado de dezassete mil setecentos e cinquenta e nove euros (17.759,00 €), sendo sete mil e
setecentos euros (7.700,00 €), com IVA, de aluguer dos autocarros e dez mil e cinquenta e
nove euros (10.059,00 E) do “Convívio na Malafaia”.
Os respetivos procedimentos para adjudicação das prestações de serviços no âmbito do
Código da Contratação Pública serão desenvolvidos no uso da competência própria do
Presidente da Câmara.
A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar a realização da
atividade.
7.1.2.-Município Presente

Processo no. 3/20 17:

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 3 2017 de candidatura ao apoio
social previsto no Regulamento Município Presente requerendo nos termos da alínea e) do n°. 1
do artigo 2°. do referido Regulamento para apoio económico para recuperação e a reabilitação
de habitação permanente e própria.
A candidatura foi, nos termos do artigo 9°. do Regulamento, analisada pela técnica do
serviço social do município que elaborou o respetivo Relatório Social constante no processo.-O Relatório Social presente na Reunião de Câmara conclui que se trata de agregado familiar
em situação de carência económica, motivada por problema de saúde grave e que se justifica a
concessão de um apoio, propondo que seja disponibilizado ao próprio um apoio económico
único no montante dezassete mil quatrocentos e cinquenta e seis euros (17.456,00 €).
Assim, nos termos do artigo 100. do Regulamento Município Presente o Senhor Presidente
propôs que a Câmara delibere conceder o apoio no montante dezassete mil quatrocentos e
cinquenta e seis euros (17.456,00 €), a contratualizar e a pagar ao beneficiário conforme o
previsto no artigo 11°. do citado Regulamento.
Por informação da contabilidade existem findos disponíveis para assunção da de

•
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Programa 002, Projeto 2017/5038

—

Município Presente, e no Orçamento Municipal na rubrica

06020305.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
7.2.-INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL:
7.2.1.-Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual

—

Apoio IV Gala

ABAADV:
Pelo Senhor Presidente foi presente a carta referência GED 029/2017, datada de
12/04/2017, da Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual dando conhecimento
que decorreu, no Centro de Animação Cultural de Mortágua, no passado dia 8 de abril a III
Gala da Escola de Cães

Guia para Cegos de Mortágua.

Dando continuidade a um projeto de divulgação e disseminação dos objetivos e trabalho
desenvolvidos, e homenageando os utilizadores que no ano anterior obtiveram o seu Cão

—

Guia

o evento serviu também para projetar o bom nome de Mortágua.
Assente em 3 pilares, a escola, com o seu trabalho e os seus utentes, a Matiné Radiofónica
com a participação do locutor entrevistador Rodrigo Santos, utilizador do cão—guia Nobel, da
“Grande Orquestra Transístor” especialmente criado para o espetáculo, composta por músicos e
cantores de Mortágua e das atrizes, igualmente mortaguenses, da Companhia Papipllon na
animação e humor e Mostra Gastronómica/jantar Convívio, a jornada constitui um sucesso,
obtendo a satisfação de mais de trezentas e cinquenta pessoas (350 pessoas) que se quiseram
associar a aquela causa.
Assim, considerando o custo inerente à organização desta iniciativa de promoção e
desenvolvimento, solicita dentro da parceria estabelecida com a Câmara para este evento a
atribuição de uma comparticipação financeira de forma equilibrar o seu orçamento

.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir um apoio no
montante de mil euros (1.000,00

€).

Por informação da contabilidade existem fbndos disponíveis para a assu
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compromisso, que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701, e está inscrito nas.
Opções do Plano do corrente ano no objetivo 03 Ação Social, programa 001 IPSS, no projeto
2017 5035 Apoio a Atividades.
8.-HABITACÃO E URBANIZACÃO:
8.1.-URBANIZAÇÃO

—

Pavimentação/Arranjos Urbanísticos Arruamentos, Largos e

Praças:
8.1.1.-Aquisição de Terreno para a Ligação da Praça 5 de Outubro e a Av. Assis e Santos
(Família Lobo):
Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
8.1.2.-Aprovação do Projeto de Requalificação Urbana da Praça 5 de Outubro e Rua Dr.
João Lopes de Morais:
Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.
8.1.3.-Aquisição de Terreno a Maria Adelina Pereira Sousa Ramos na Rua de Santo
António, para logradouro da Capela Mortuária de Vale de Açores:
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos, datada de 28 04 2017, que se transcreve:
A casa mortuária de Vale de Açores, encontra-se em fase de conclusão dos trabalhos.
Existe em terreno contíguo, um barracão de arrumos em mau estado de conservação que,
claramente, prejudica este edWcio, em termos defuncionamento e de estética.
Com efeito a existência desse ed~flcio não permite que os utentes do edWcio circulem com
facilidade junto dele, por um lado. Por outro lado, esta construção em estado de semi-ruína
prejudica em muito a estética do ed(fício, podendo futuramente, existir perigo para os utentes.
Junto anexo a respetiva caderneta predial urbana do barracão, que pertence a Maria Adelina
Pereira de Sousa Ramos, residente em Vale de Açores.
Em termos de valorização e considerando a construção/reconstrução de um edWcio
semelhante para arrumos com custo de construção de 350 euros m2 o valor de
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seria de 4.900 euros. Considerando que o valor do terreno representa cerca de 11% do custo
de construção o valor do terreno seria 5390 euros.
Assim, o Senhor Presidente propós que a Câmara, ao abrigo da alínea g) do no. i do artigo
da Lei n°. 75 2013, de 12 de setembro, delibere adquirir a Maria Adelina Pereira de Sousa

330

Ramos, com o NIF 116727144, residente no Largo Augusto Simões, n°.3, em Vale de Açores,,
3450
Simões,

203 Mortágua, a construção terreno com a área 140 m2, situado em Largo Augusto
na União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça,

Concelho de Mortágua, correspondente ao prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo
2179, com as confrontações: Norte
—

Proprietário; poente

Município de Mortágua; Sul

Carreiro Público; Nascente

proprietário, pelo valor de cinco mil trezentos e noventa euros

(5.390,00 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade adquirir a Maria
Adelina Pereira de Sousa Ramos, com o NIF 116727144, residente no Largo Augusto Simões,
n°.3, em Vale de Açores, 3450

203 Mortágua, a construção terreno com a área 140 m2,

situada em Largo Augusto Simões, na União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio,
Cortegaça e Almaça, Concelho de Mortágua, correspondente ao prédio urbano inscrito na
matriz predial sob o artigo 2179, com as confrontações: Norte
—

Carreiro Público ; Nascente

Proprietário; poente

Município de Mortágua; Sul

proprietário, pelo valor de cinco mil

trezentos e noventa euros (5.390,00 6).
9.-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO:
9.1.-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

—

Turismo, Desporto e Natureza:

9.1.1.-17°. Grande Prémio de Ciclismo de Mortágua do Velo Clube do Centro/Mortágua 2~. Prova da Taça de Portugal Elites/Sub23:
Pelo Senhor foi presente a carta datada de 5 05 217, da Associação Velo Clube do
Centro Mortágua, informando que no âmbito do Programa de comemoração do 25 de Abril vai
organizar, no dia 25 de abril, o

170.

Grande Prémio de Ciclismo de Mortágua! 2~’. P

de Portugal Elites Sub23, que integra todas as categorias, com a presença de tod
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nacionais Profissionais e Amadoras, incluindo algumas espanholas, num total cento e quarenta
(140) participantes.
Assim e considerando os custos inerentes a esta realização, no valor de dezoito mil euros
(18.000,00€) solicitam o apoio financeiro do município por forma a minimizar os mesmos.---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 esta associação, têm pautado a sua atuação por uma orientação cívica,
visando a prossecução de fins de natureza desportiva e recreativa ou outros socialmente
relevantes, contribuindo, assim, para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da
população.
Esta associação desempenha relevantes funções sócio-desportivas com impactos diretos
para a economia do Concelho e para a população local, potenciando a afluência de visitantes,
divulgação da cultura, preservação das tradições, a prática desportiva, entre outros.
Esta associação tem um papel de extrema importância na dinâmica e desenvolvimento local,
considerando a importância que representam os eventos desta natureza na promoção do
Concelho e dos seus recursos endógenos.
Assim, o Senhor Presidente propôs que fosse atribuído o subsídio no valor de dez mil euros
(10.000,00€) para apoio â realização da prova.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção do
compromisso, que tem cabimento no orçamento municipal na rubrica 040701, e está inscrito nas
opções do Plano do corrente ano no objetivo 08, Desenvolvimento Económico, no projeto
2017/5056, ação 8

Apoio a Iniciativas de Outras Instituições.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de
dez mil euros (10.000,00 €), a transferir mediante a celebração de Protocolo conforme di?õe
o artigo 4°. o Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terc~~
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9.2.-DESENVOLVIMENTO DA FLORESTA:
9.2.1.-ExpoMortágua 2017:
O Senhor Presidente deu conhecimento que o Município está a organizar a ação
EXPOMORTÁGUA 2017 a realizar nos dias 25 a 28 de maio dando conhecimento do
respetivo Programa que integra uma Feira de cariz Industrial; Fórum Florestal; Mostra de
empreendedorismo escolar da CIM Região de Coimbra; Feira do Bolo de Cornos; Programa de
televisão “Aqui Portugal”; Concertos e Festival de Folclore, cujo orçamento global ascende a
oitenta mil euros (80.000,00€), fazendo o convite a todos os membros do Executivo para
estarem presentes.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar o Programa.
Os respetivos procedimentos para adjudicação das prestações de serviços no âmbito do
Código da Contratação Pública serão desenvolvidos no uso da competência própria do
Presidente da Câmara.
9.3.-EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL:
9.3.1.-Aquisição de terreno a Duarte Gomes Rosa:
Este ponto foi retirada da Ordem de Trabalhos.
9.3.2.-Aquisição de terreno a José António Lopes de Almeida:
Este ponto foi retirada da Ordem de Trabalhos.
9.3.3.-Aquisição de terreno a Maria Orlanda Durães:
Este ponto foi retirada da Ordem de Trabalhos.
9.3.4.-Aquisição de terreno a Eduardo Amaral:
Este ponto foi retirada da Ordem de Trabalhos.
9.3.5.-Alteração ao Loteamento da 2~. Fase do Plano de Pormenor para a Ampliação do
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira:
Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento n°. 270 2017, proc so
Requerente Tria Serviços, Materiais e Equipamentos, Ldaa. em que reque
-
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proprietária dos Lotes 1 e 2 do loteamento da 2~. Fase de Ampliação do Parque Industrial
Manuel Lourenço Ferreira, em Mortágua, União das freguesias de Mortágua, Vale de Remígio,
Cortegaça e Almaça a alteração das especificações do respetivo Alvará de loteamento para
junção dos referidos lotes 1 e 2.
Sobre o assunto pelo Chefe de Divisão de Administração do Território e Serviços
Urbanosfoi exarado, em 03 05 2017 o seguinte parecer técnico:
“A pretensão tem o seguinte enquadramento:
.

Insere-se no Loteamento Urbano da 2”fase da ampliação do Parque Industrial Manuel

Lourenço Ferreira, antecedido pelo respetivo P.P.

-

Plano de Pormenor e Regulamento

aplicável publicado no Diário da República A viso n” 4620/2011 de 15 de fevereiro e A viso
n.” 5461 2016 de 27 de abril aprovado em reunião de câmara de 7 de fevereiro de 2017.
.

A alteração de loteamento (junção dos lotes 1 e 2) solicitada rege-se pelo constante do

artigo 27” do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação configurado no DL n.” 555/99
alterado pelo DL n.” 136 2014 de 9 de setembro.
e

Pelo n” 3 do artigo 8” do Regulamento do P.P. é permitida, em circunstâncias

devidamente fundamentadas, a agregação de duas ou mais parcelas contíguas, resultando
numa única parcela, cujos parâmetros máximos corresponderão ao somatório das áreas dos
polígonos-base da implantação abrangidos e das respetivas áreas máximas de construção e
implantação previstas no quadro síntese.
.

Esta alteração dará lugar ao aditamento ao alvará, de acordo com o n.” 7 do artigo 27”

doRJUE.
Propõe-se assim a aprovação à alteração ao loteamento solicitada (junção dos lotes 1 e
2) atendendo a que a Autarquia é detentora e titular da maioria da área dos lotes constantes
do alvará de loteamento

(ti.

“3 do artigo 27” do RJUE).

“-

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a alt ração
proposta.
O lote 1 2 passará assim a ter as seguintes especificações:
22
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Área

26.353 m2; Área de Construção

-

-

17.877 m2; Área de Implantação Máxima

-

18.492m2.
Não participou na apreciação e votação a Senhora Vereadora Dra. Márcia Maria dos Santos
Lopes nos termos do número 5, do artigo 83°. do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado
pela Lei n°. 145 2015, de 9 de setembro.
9.4.-ASSOCIAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL:
9.4.1.-IEBA

Centro de Iniciativas Empresariais e Sociais

—

Quota 2017:

Pelo Senhor Presidente foi presente o documento número II 2017001, de 07 04 2017, do
IEBA

Centro de Iniciativas Empresariais Beira Aguieira, solicitando o pagamento da quota

deste Município do ano de 2017, no montante de quinhentos euros (500,00 €).
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade proceder ao
pagamento da quota.
10.-DEFESA DO MEIO AMBIENTE
10.1.-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS MARGENS DA RIBEIRA DA
FRAGA

-

CRIAÇÃO DE PERCURSO PEDESTRE EM MORTÁGUA ENTRE A

PONTE DO BARRIL E O PARQUE VERDE:
10.1.1.-Prorrogação do prazo de execução da empreitada:
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:
Considerando que foi presente à Reunião de Câmara de 19 04 2017 o pedido do
adjudicatário da empreitada acima referida apresentado em 25 03 2017 de concessão de
prorrogação de prazo por mais 81 dias, para a execução da obra, terminado assim em 30 de
junho de 2017.
Considerando que a aprovação da prorrogação carecia da autorização prévia da Assembleia
Municipal de Mortágua para assunção de compromisso plurianal uma vez que a empreitada vai
necessariamente desenvolver-se por dois anos económicos distintos tomando-se
proceder à repartição de encargos pelos anos de 2016 e 2017.
Considerando que a Assembleia Municipal de Mortágua em sessão de
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seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 19/04/2017, aprovou, 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 e regulamentada através do Decreto
Lei n°. 127 2012, de 21 e junho e, ainda, do artigo 22°. do Decreto-Lei n°. 197/99, de 8 de junho,
autorizar o compromisso plurianual com nova repartição de encargos, subjacente à prorrogação
de prazo da obra, da forma que a seguir se indica:
Ano de 2016
Ano de 2017

0,0 E;
291.739,37€.

Proponho que de acordo com os fúndamentos constantes na deliberação da Reunião de
Câmara de 19 04 2017 a prorrogação de prazo por mais 81 dias para a execução da empreitada
de Execução Recuperação e Valorização da Ribeira da Fraga
entre a Ponte do Barril e Parque Verde

Criação de percurso Pedestre

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
prorrogação do prazo de 81 dias.
10.1.2.-Aquisição de terreno a Maria Rosa Ferreira Pinto Rodrigues:
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação do Chefe de Divisão de Conservação do
Território e Serviços Urbanos datada de 28 04 2017, que a seguir se transcreve:
“Como é do vosso conhecimento encontra-se a decorrer a obra da criação do percurso
pedestre entre a ponte do Barril e o Parque Verde.
Junto ao Parque das Nogueiras existe uma faixa de terreno com 955. 82m2 (mapa anexo),
que é necessário adquirir para a implantação da referida obra e para o valorizar, dada a
existência de algumas árvores frondosas.
Tal terreno pertencente a Rosa Ferreira Pinto Rodrigues é igual a um terreno já adquirido
a Maria Fernanda Simões Saraiva (informação em anexo).
Atendendo a que o terreno é igual em termos de área e semelhante em termos
vegetal, sou do parecer que se deveria adquirir pelo mesmo valor (5000 euros).
Assim, o Senhor Presidente propós que a Câmara, ao abrigo da alínea
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33°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro, delibere adquirir à Senhora Rosa Maria Ferreira
Pinto Henriques, com o NIF 126413126, residente na Rua de São Domingos, em Mortágua,
n°.4, 3450 -126 Mortágtia, o terreno com a área de 955,82 m2, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 3008, situado na União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio,
Cortegaça e Almaça, Concelho de Mortágua, pelo valor de cinco mil euros (5.000,00€),
correspondente

a três mil e seiscentos euros (3.600,00 E) à área de terreno e

mil e

quatrocentos euros (1.400,00€) ao abate das árvores.
1 1.-ADMINISTRACÃO:
11.1.-COMUNICAÇÃO DE CADASTRO DE INFRAESTRUTURAS

-

Artigo 85°. da Lei

do Orçamento do Estado para 2017:
Nos termos do artigo 85°. da Lei do Orçamento de Estado para 2017 (Lei n°. 42 201°-6, de
28 de Dezembro) as empresas titulares das infraestruturas devem comunicar a cada município,
para efeito de liquidação da taxa municipal de direitos de passagem e da taxa municipal de
ocupação de subsolo, o cadastro das suas redes instaladas no território do respetivo município.No sentido de regulamentar tal dever de comunicação, o artigo 70°. do Decreto-Lei n°.
25/2017, de 3 de março, prevê, no n°.2 da referida disposição, dispensa, mediante solicitação,
dessa comunicação” no caso do município ser detentor de informação do cadastro das redes de
infraestruturas, ou tiver pleno acesso à mesma através de plataforma online”.
Deste modo pelo Senhor Presidente foram presentes as comunicações de:
REN Gasodutos, SA., datada de 28 03 2017, a solicitar, nos termos do n°.2 do artigo 70°.
do Decreto-Lei n°. 25 2017, de 3 de março, a dispensa de prestação inicial da informação do
cadastro de infraestruturas bem como a dispensa de atualização até ao final do presente ano uma
vez que a infraestrutura existente, já comunicada e disponibilizada (em 2006), não irá sofrer
qualquer alteração neste período anual.
ONI TELECOM INFORMAÇÕES, SA, Datada de 28 03
n°.2 do artigo 70°. do Decreto-Lei n°. 25 2017, de 3 de março, a dispensa do
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informação cadastral, dado que a mesma se encontra disponível no Sistema de Informação
Centralizado gerido pela ANACOM.
NOS Comunicações, SA, datada de 27 03 2018 a solicitar, ao abrigo do n°.2 do artigo 700.
do Decreto-Lei n°. 25 2017, de 3 de março, a dispensa do envio da referida informação
cadastral, dado que a mesma se encontra disponível no Sistema de Informação Centralizado
gerido pela ANACOM,, à qual o Município tem direito legal de acesso. Acresce que o
Município já tem na sua posse a referida informação pelo facto de a mesma integrar os
processos que

foram apresentados, com vista à realização dos trabalhos instalação dessas

infraestruturas.
NOWO Communications SA, datada de 28 03 2017 a informar que não tem infraestruturas
de rede neste Município.
Beiragás

Companhia de Gás das Beiras SA, datada de 30/03/2017, a informar que a

extensão da rede de distribuição de gás natural em serviço no final de dezembro de 2016, no
Concelho de Mortágua é a seguinte:
Cumprimento Total de rede
Gasoduto do 2°. Escalão

-

22.833 m, composta pelas seguintes parcelas:

11.906 m dos quais apenas 1.549 m em domínio pública.

Rede de distribuição secundária c 0 200 mm

10.927 m.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou, por unanimidade e considerando que
tem acesso ao SIC gerido pela ANACOM, dispensar as empresas ONI, SA e NOS, SA do envio
da informação cadastral.
11.2.-PRORROGAÇÃO

DO

CONTRATO

DE

FORNECIMENTO

DE

COMBUSTÍVEIS:
Pelo Senhor Presidente sobre o assunto em epígrafe foi presente a informação do
Coordenador Técnico da Unidade de Contratação Pública, datada de 28/04/2017, que a seguir
se transcreve:
Assunto: Aquisição de combustíveis prorrogação de prazo

AMARA MUNICIPAL DE MORTAGUA

No seguimento do despacho do Senhor Presidente de 03/03/20] 7, pelo presente informo
V.Ex’~ o seguinte:
Através daquele despacho foi prorrogado o prazo do contrato de aquisição de
combustíveis celebrado com a BP até ao final do mês de Março de 2017.
Essa prorrogação foi baseada no facto de estar a decorrer um novo procedimento para a
aquisição de combustíveis rodoviários, através de acordo quadro da CIM, e que à data
encontrava-se na fase de abertura das propostas.
Decorridas as fases seguintes do concurso final e no seguimento do relatório final, a
Câmara Municipal, em reunião de 19 de Abril de 2017, deliberou proceder à anulação
administrativa da decisão de contratar.
Mais deliberou a Câmara proceder à reformulação das peças do procedimento para
abertura de novo procedimento.
Dado que será necessário parecer prévio da assembleia municipal sobre o compromisso
plurianual e a próxima sessão da assembleia realiza-se no próximo mês de Junho, e tratandose dum bem essencial ao funcionamento dos serviços, proponho que nos termos do n “1 do
artigo 440° do CCP se prorrogue o anterior contrato celebrado com a BP, até ao final do mês
de Julho, tempo necessário para a adjudicação do novo procedimento, mantendo-se em vigor
as respetivas condições de fornecimento.
A despesa até ao final do mês de Julho será de 45.000,006para gasóleo e 1.000,006, para
gasolina, sem Iva incluído

.

A despesa foi cabimentada respetivamente pelos lançamentos n°s 1182 e 1183

“.

Assim, o Senhor Presidente considerando a informação supra propôs que a Câmara, nos
termos do n°1 do artigo

4400

do CCP, prorrogue o anterior contrato celebrado com a BP em

28/02/2013, no seguimento da adjudicação aprovada na Reunião de Câmara de 06 02 2013, até
ao final do mês de Julho, tempo necessário para a adjudicação do novo procedimento,
mantendo-se em vigor as respetivas condições de fornecimento.
Mais propôs que a Câmara ratificasse o seu despacho de 3/3/2017 em
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Assim sendo, foi deliberado por unanimidade converter o projeto de decisão tomado na
reunião de Câmara de 01 03 2017, em decisão definitiva do presente processo nos termos e com
os fbndamentos ali indicados, devendo proceder-se à respetiva notificação ao proprietário.
12.2.-PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE E AMPLIAÇÃO
DE COMPARTES:
12.2.1.-Requerente Maria Alice Rodrigues Pai
Pelo Senhor Presidente foram presentes os seguintes processos:
a) n°. 10 2017 16, requerimento 10.2017.240, em nome de Maria Alice Rodrigues Pais,
residente na Rua do Sanjal, n°.44, na Moita, Freguesia da Moita, Município de Anadia, com o
NIF 175541612, a requerer, na qualidade de cabeça de casal da herança aberta por óbito de
Mabilia Rodrigues, a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei
número 64 2003, de vinte e três de agosto, para constituição de compropriedade ou ampliação
do número de compartes, relativamente a metade do prédio sito em Ninho de Águia, inscrito na
matriz predial rústica da Freguesia de Trezoi sob o artigo n°.55, com a área 0,89000 ha, para
efeitos de registo de escritura pública de partilha a favor de Maria Alice Rodrigues
Edite Rodrigues Pais Couto

1 2, Maria

1 2.

b) n°. 10 2017 17, requerimento 10.2017.241, em nome de Maria Alice Rodrigues Pais,
residente na Rua do Sanjal, n°.44, na Moita, Freguesia da Moita, Município de Anadia, com o
NIF 175541612, a requerer, na qualidade de cabeça de casal da herança aberta por óbito de
Mabilia Rodrigues, a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei
número 64 2003, de vinte e três de agosto, para constituição de compropriedade ou ampliação
do número de compartes, relativamente ao prédio, sito em Vales, inscrito na matriz predial
rústica da Freguesia de Trezoi sob o artigo n°.7058, com a área 0,47000 há, para efeitos de
registo de escritura pública de partilha a favor de Maria Alice Rodrigues Maria de Lurdes
Rodrigues Pais Duarte, Carlos Rodrigues Pais e Franclina Rodrigues Pais.
c) 102017 18, requerimento 10.2017.242, em nome de Maria Alice
residente na Rua do Sanjal,

~0~44,

na Moita, Freguesia da Moita, Município

o ~g
ad

,

com o

~4Mo~

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

contrato até final de março de 2017.
A Câmara depois de apreciado o assunto, e tendo em consideração a informação supra
deliberou por unanimidade nos termos do n°1 do artigo 440° do CCP prorrogar o anterior
contrato de fornecimento de combustíveis celebrado com a BP em 28/02/2013, no seguimento
da adjudicação aprovada na Reunião de Câmara de 06/02/2013, até ao final do mês de julho,
tempo necessário para a adjudicação do novo procedimento, mantendo-se em vigor as
respetivas condições de fornecimento.
Mais deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente datado
3/3/2017 em que prorrogou o contrato até final de março de 2017.
12.-LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:
12.1.-ACESSIBILIDADE DE EDIFÍCIO CENTRO PAROQUIAL DA FÁBRICA DA
IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MORTÁGUA:
No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 01/03/2017, pelo Senhor
Presidente foi presente o processo relativo à exposição, datada de 16/11/2016, e apresentada
pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Mortágua, com sede no Adro da Igreja, n°. 4
em Mortágua, sobre a selagem do elevador do ediflcio do Centro Paroquial, sito na Alameda da
Igreja e a sua desativação temporária, acompanhada da informação dos serviços administrativos,
datada de 3003 2017 que a seguir se transcreve:
“Informa-se que terminou em 29/03/2017 o prazo de 10 dias para o requerente se
pronunciar no âmbito da audiência prévia, sobre a deliberação de Câmara de 01/03/2017 (fis
20), da qual foi notjflcado pelo n oficio DAFMG —489 de 10/03/2017 (fls.30), sem que até à
presente data tenha vindo pronunciar-se oujuntar elementos ao processo.
Para melhor análise superior informa-se ainda que até à presente data o proprietário do
elevador não procedeu ao pagamento das taxas de inspeção periódica, estando o Certificado
de Inspeção (FIs. 11) caducado desde outubro 2016.

“-

‘~4Ho~~
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NJF 175541612, a requerer, na qualidade de cabeça de casal da herança aberta por óbito de
Mabilia Rodrigues, a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei
número 64 2003, de vinte e três de agosto, para constituição de compropriedade ou ampliação
do número de compartes, relativamente ao prédio sito em Portarias , inscrito na matriz predial
rústica da Freguesia de Trezoi sob o artigo n°.7503, com a área 0,750000 há, para efeitos de
registo de escritura pública de partilha a favor de Franclina Rodrigues Pais, Carlos Rodrigues
Pais, Jaime Rodrigues Pais.
d) n°.10 2017 19, requerimento 10.2017.243, em nome de Maria Alice Rodrigues Pais,
residente na Rua do Sanjal, n°.44, na Moita, Freguesia da Moita, Município de Anadia, com o
NI F 175541612, a requerer, na qualidade de cabeça de casal da herança aberta por óbito de
Mabilia Rodrigues, a emissão do parecer nos termos do número 1, do artigo 54°., da Lei
número 64 2003, de vinte e três de agosto, para constituição de compropriedade ou ampliação
do número de compartes, relativamente ao prédio sito em Vales

,

inscrito na matriz predial

rústica da Freguesia de Trezoi sob o artigo n°.7070, com a área 0,850000 há, para efeitos de
registo de escritura pública de partilha a favor de Franclina Rodrigues Pais, Carlos Rodrigues
Pais, Jaime Rodrigues Pais, Maria de Lurdes Rodrigues Pais Duarte.
A Câmara, depois de apreciado o assunto e as informações constantes no processo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão de constituição de
compropriedade ou ampliação de compartes, deliberou por unanimidade emitir parecer
favorável.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encerrada a reunião
pelas dezassete horas.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
Secretário do Órgão e
pelo Senhor
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