CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 18/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA
EM DEZOITO DE SETEMBRO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE:

—--

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, pelas quinze horas,
nesta Vila de Mortágua e no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Município, reuniu a Câmara
Municipal de Mortágua, conforme o disposto no artigo

400.

da Lei número 75/2013, de doze

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

—

—

—

O Senhor Presidente informou que:
O Secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde, esteve presença na Sessão Solene de
abertura do ano letivo, realizada no passado 13, na Escola Secundária. Perante uma plateia de
alunos do Básico e Secundário, João Ataíde começou por desejar felicidades e um bom ano de
aprendizagem para os alunos, e saudar professores e toda a comunidade educativa, O início do
ano letivo na comunidade escolar de Mortágua ficou marcado pela entrada em funcionamento
da Sala “Ambiente Inovador de Aprendizagem”, um projeto apoiado pelo Município e que
resultou de uma candidatura apresentada pela Comunidade Intermunicipal da-Região de
Coimbra no âmbito de um Plano Integrado e Inovador de Promoção do Sucesso Esc 1 r.
Entrou em funcionamento no passado dia 13 o Centro de BTT de Mortá

a
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o
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ao Parque Verde e à Ribeira de Mortágua. O Secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde,
fez uma visita ao espaço e valências ali instaladas.
O Centro de BTT está equipado com balneários, sanitários, posto de lavagem de bicicletas,
oficina self-service, e zona de estacionamento específica, dando apoio logístico aos praticantes
da modalidade. Brevemente irá contar também com um bar, em regime de concessão.
O Município de Mortágua georreferenciou já 8 percursos de BEl’ e irá proceder à sua
manutenção e sinalização, de forma progressiva (por fases).
Ao longo dos vários percursos, os praticantes vão encontrar e apreciar paisagens diversas,
desde serra (Caramulo, Buçaco), rio, ribeiras, campo, passando pela floresta. No total perfazem
270 km de trilhos, percorrendo praticamente todo o concelho. Todos os percursos partem do
Centro de BEl’, podendo os praticantes escolher o(s) percurso(s) mais indicados em função da
extensão, nível de dificuldade e da sua própria preparação técnico.
A Câmara tomou conhecimento.
11.-PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

—

—----

1.-APROVACÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ANTERIOR:
Tendo sido previamente distribuído por todos os membros de executivo o texto da ata da
reunião ordinária realizada a 04/09 2019, aprovada por unanimidade em minuta e dispensada a
sua leitura, a Câmara deliberou por unanimidade aprová-la.
2.-INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE:

—----

—

—--------

O Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 34.° da Lei n°. 75/2013, de 12
de setembro, deu conhecimento das decisões tomadas no uso das competências que lhe foram
delegadas e das subdelegadas nos Vereadores.
Informou também que no seguimento da deliberação aprovada na Reunião de Câmara de
02/05/20 19 foi assinado no dia 12 de setembro corrente o Protocolo com a Associação
Dignitude.
Deu também conhecimento da publicação da seguinte legislação:
Lei n.° 90/2019

-

Diário da República n.° 169/2019, Série 1 de 2019-09-04: Re
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proteção na parentalidade, alterando o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.° 7/2009, de 12
de fevereiro, e os Decretos-Leis n.os 89/2009, de 9 de abril, que regulamenta a proteção na
parentalidade, no âmbito da eventualidade maternidade, paternidade e adoção, dos
trabalhadores que exercem funções públicas integrados no regime de proteção social
convergente, e 91/2009, de 9 de abril, que estabelece o regime jurídico de proteção social na
parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no subsistema de solidariedade.
Lei n.° 91 2019

-

Diário da República n.° 169/2019, Série 1 de 2019-09-04: Estabelece o

regime da resolução dos conflitos de jurisdição entre os tribunais judiciais e os tribunais
administrativos e fiscais, regulando a composição, a competência, o funcionamento e o
processo perante o tribunal dos conflitos.
Lei n.° 93/2019 Diário da República n.° 169/2019. Série Ide 2019-09-04: Altera o Código
-

de Trabalho, aprovado pela Lei n.° 7 2009, de 12 de fevereiro, e respetiva regulamentação, e o
Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado
pela Lei n.° 110/2009, de 16 de setembro.
Lei n.° 95/2019 Diário da República n.° 169/2019, Série Ide 2019-09-04: Aprova a Lei de
-

Bases da Saúde e revoga a Lei n.° 48 90, de 24 de agosto, e o Decreto-Lei n.° 185/2002, de 20
de Agosto.
Lei n.° 96/2019

-

Diário da República n.° 169/2019. Série 1 de 2019-09-04: Estabelece a

gratuitidade dos manuais escolares na escolaridade obrigatória na rede pública do Ministério da
Educação, procedendo à segunda alteração à Lei n.° 47/2006, de 28 de agosto, que define o
regime de avaliação, certificação e adoção aplicável aos manuais escolares e outros recursos
didático-pedagógicos do ensino básico e do ensino secundário, bem como os princípios e
objetivos a que deve obedecer o apoio socioeducativo relativamente à aquisição e ao
empréstimo de manuais escolares.
Lei n.° 97/20 19 Diário da República n.° 169/2019, Série Ide 20 19-09-04:
-

Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.° 19/2019, de 28
f

janeiro, que aprova o regime das sociedades de investimento e gestão imobiliari
3
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Lei n.° 98/2019 Diário da República n.° 169/2019. Série Ide 2019-09-04: Altera o Código
-

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, em matéria de imparidades das
instituições de crédito e outras instituições financeiras, o Regime Geral das Infrações
Tributárias e o regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos.
Lei n.° 992019

-

Diário da República n.° 170/2019. Série 1 de 2019-09-05: Primeira

revisão do Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (revoga a Lei n.°
58/2007, de 4 de setembro).
Portaria n.° 289/2019

-

Diário da República n.° 170/2019. Série 1 de 2019-09-05:

Regulamenta os aspetos complementares da fatura eletrónica.
Portaria n.° 290/2019

-

Diário da República n.° 170/2019, Série 1 de 2019-09-05: Cria o

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 2.~ Geração.
-

Decreto-Lei n.° 136/2019

Diário da República n.° 171/2019. Série 1 de 2019-09-06:

-

Procede à terceira fase de implementação da prestação social para a inclusão, definindo o
acesso à medida para crianças e jovens com deficiência.
Portaria n.° 293/2019

Diário da República n.° 171 2019. Série 1 de 2019-09-06: Fixa os

-

valores das taxas a pagar pelos requerentes dos serviços prestados pela Agência Portuguesa do
Ambiente, 1. P. (APA), no exercício das competências previstas no Decreto-Lei n.° 108/2018,
de 3 de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.° 4/2019, de 31 de janeiro.
Decreto-Lei n.° 1 36-A120 19

-

Diário da República n.° 171/2019.

10.

Suplemento. Série 1 de

2019-09-06 : Altera o regime de avaliação e gestão do ruído ambiente, transpondo a Diretiva
(UE) 2015/996.
Lei n.° 107/2019

-

Diário da República n.° 172/2019, Série 1 de 2019-09-09: Altera o

Código de Processo do Trabalho, adequando-o ao Código de Processo Civil.
Portaria n.° 298-A12019

-

Diário da República n.° 172/2019, 1° Suplemento. Série 1 de

2019-09-09: Alteração ao Regulamento do Seguro Escolar aprovado pela Portaria n.° 413/99,
de 8 de junho.
Portaria n.° 301/2019

-

Diário da República n.° 175/2019. Série 1 de 2019-09-12: D
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método de projeto para a melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada
em edifícios habitacionais existentes.
Portaria n.° 302/2019 Diário da República n.° 175/2019, Série Ide 2019-09-12: Define os
-

termos em que obras de ampliação, alteração ou reconstrução estão sujeitas à elaboração de
relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica, bem como as situações em que é exigível a
elaboração de projeto de reforço sísmico.
Portaria n.° 303/2019

-

Diário da República n.° 175 2019, Série 1 de 2019-09-12: Fixa os

custos-padrão, definidos por tecnologia, sistema, ou elemento construtivo que permitem
quantificar o custo das intervenções para operações de reabilitação.
Portaria n.° 304/2019 Diário da República n.° 175/2019. Série Ide 2019-09-12: Define os
-

requisitos funcionais da habitação e da edificação em conjunto, aplicáveis às operações de
reabilitação em edifícios ou frações com licença de construção emitida até 1 de janeiro de
1977, sempre que estes se destinem a ser total ou predominantemente afetos ao uso
habitacional.
Portaria n.° 305/2019

-

Diário da República n.° 175 2019, Série 1 de 2019-09-12 : Fixa as

normas técnicas dos requisitos acústicos em edifícios habitacionais existentes.
Decreto-Lei n.° 139/2019

-

Diário da República n.° 177/2019, Série 1 de 2019-09-16:

Estabelece o regime de execução do acolhimento familiar, medida de promoção dos direitos e
de proteção das crianças e jovens em perigo.
A Câmara tomou conhecimento.
3.-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:-—

-------

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o Resumo Diário da Tesouraria
número 175 referente ao dia 17/09 2019, que depois de rubricado se dá aqui por integralmente
reproduzido, ficando arquivado na tesouraria em pasta própria.
A Câmara tomou conhecimento.
4.-EXPEDIENTE:

—

—

Não existe nenhum assunto passível neste ponto.
-ç
5
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5.-EDUCAÇÃO E JUVENTUDE:

-

5.1.-Atividades de Enriquecimento Curricular 20 19/2020

—

—

-

Candidatura:

Pelo Senhor Presidente foi presente o e:mail de 30/08/2019, da DGESTE

—

—

Direção de

Serviços da Região Centro, a informar que a Candidatura de Apoio Financeiro às Atividades de
Enriquecimento Curricular 2019/2020 reúne as condições de admissibilidade exigidas, nos
termos da Portaria n°. 644-A/2015, de 24 de agosto.
A DGESTE procederá de acordo com o estabelecido no artigo 210., n°. 1 da Portaria n°.
644-A12015, de 24 de agosto.
Assim, solicita que sejam desenvolvidos todos os procedimentos necessários para o inicio
das AEC concomitante com o arranque do ano letivo.
A Câmara tomou conhecimento.
5.2.-TRANSPORTES ESCOLARES:------—----------—------------5.2.1.-Plano de Transportes escolares para o ano letivo de 2019/2020:-----——---O Senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta, do seguinte teor:
“Considerando que, o exercício de competências pelas autarquias locais no domínio da
educação é uma realidade com mais de três décadas é um dos fatores decisivos na melhoria da
escola pública, nomeadamente na promoção do sucesso escolar e na subida constante da taxa
de escolarização ao longo desse período de tempo; Considerando que, as autarquias locais
foram essenciais na expansão da rede nacional da educação pré-escolar, na construção de
centros escolares dotados das valências necessárias ao desenvolvimento qualitativo dos
projetos educativos, na organização dos transportes escolares e na implementação da escola a
tempo inteiro, respostas que concorrem decididamente para o cumprimento da garantia
constitucional do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar;
Considerando que, com a publicação do Decreto-Lei número vinte e um barra dois mil e
dezanove, de trinta de janeiro, procedeu-se ao reforço das áreas que anteriormente foram
descentralizadas para os municípios conferindo-lhes, também, novas competências e
organizando num único diploma legal as competências das autarquias locais e e
6
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intermunicipais nas vertentes de planeamento, investimento e gestão no domínio da educação e
regulando o funcionamento dos conselhos municipais de educação, destacando-se a
manutenção da carta educativa municipal e do plano de transporte escolar como
intermunicipais no planeamento plurianual da rede de oferta de educação e formação;
Considerando que, de acordo com o artigo vinte e um, do já mencionado Decreto-Lei,
compete à Câmara Municipal a elaboração e a aprovação do plano de transporte escolar, após
discussão e parecer do conselho municipal de educação;
Considerando o parecer do conselho municipal de educação, que se anexa, proponho que a
Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea gg), do número um, do anexo um, do artigo
trinta e três, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, aprovar
o plano de transportes escolares, para o ano letivo de dois mil e dezanove barra dois mil e vinte,
que se anexa.”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto deliberou por unanimidade aprovar o Plano de
Transportes Escolares.
5.3.-JUVENTUDE:

—

—

—

5.3.1.-Apoio Natalidade e Famílias Ratificação do processo n°. 36, 37, 38 e 39/20 19:
-

Para efeitos de conhecimento e ratificação pelo Senhor Presidente foram presentes os
processos de candidatura n°.36, 37, 38 e 39/2019 para atribuição do Incentivo à Natalidade e
Apoio às Família no Concelho de Mortágua que entraram nos serviços e que deferiu nos termos
do n°. 1 do artigo

60.

do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio às Família no

Concelho de Mortágua.
A Câmara por unanimidade ratificou a decisão tomada pelo Senhor Presidente.
6.-CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:---6.1.-ATIVIDADES/INVESTIMENTOS
DESPORTIVAS E RECREATIVAS:
6.1.1.-Mortágua Futebol Clube

—

DAS
-—--

—-----

ASSOCIAÇÕES

CULTURAIS,

—--------—-----—----

Apoio época de 2019/2020:

—

—---------—----

O Senhor Presidente informou que recebeu a Direção Mortágua Futebol Clube no âmbi
7
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do inicio das atividades desportivas do referentes à época de 2019/2020, e que teve por objeto
a análise do valor da atribuição do subsídio anual para fazer face às despesas inerentes à
participação no campeonato da Divisão de Honra de Viseu da sua equipe sénior e no
campeonato distrital das suas equipas de Juniores A e B, Juvenis, Sub 13, Sub 12 Sub li, e
ainda escalões Petizes e Traquinas que apesar de não terem competição oficial, participam em
diversos encontros organizados pela Associação de Futebol de Viseu em vários concelhos do
distrito, inclusive dois desses encontros realizaram-se em Mortágua e Vale de Açores, e
também participaram nalguns torneios particulares.
Assim, considerando que:

—----

—----------

—--O Mortágua Futebol Clube desempenha relevante papel na formação pessoal, cívica e
desportiva dos jovens do concelho, contribuindo com uma grande fatia para uma melhor
qualidade das vidas e do seu bem-estar;
Promove e fomenta a prática desportiva em geral e o futebol de forma especial;
A equipa sénior desempenha um papel importante na divulgação do nome de Mortágua e
na ligação com a comunidade emigrante espalhada pelos diversos Países da Europa.
O Senhor Presidente, no prosseguimento da política definida pela Autarquia para o apoio
ao desenvolvimento desportivo, e tendo em consideração o papel relevante desempenhado por
esta Associação Local, nomeadamente na formação e ocupação de um grande número de
diversos escalões etários e considerando ainda de que esta Coletividade enveredou pelo
amadorismo, e que pedido se enquadra na alínea e), do n°. 1, do artigo 3°. do Regulamento
Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, propôs a atribuição no corrente
ano do subsídio no valor de trinta mil seiscentos e setenta e cinco euros e cinquenta e seis
cêntimos (30.675,56 €), nos termos da minuta do Protocolo a celebrar e a transferir por duas
vezes, metade após a assinatura do Protocolo e o remanescente no inicio do mês de novembro.A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a proposta
do Senhor Presidente.
Por informação da contabilidade existem fundos disponíveis para a assunção
8
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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 2019 5041

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas,

devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo compromisso.
6.1.2.-Núcleo Sporting de Mortágua

—

Constituição:-----

—-------—------------

Pelo Senhor Presidente foi presente o e: mau de 7 09 2019 do Núcleo do Sporting Clube de
Portugal de Mortágua a ata da Assembleia de Constituição e Escritura Pública daquele Núcleo
que ocorreu respetivamente a 09/06 2019 e 07/08/2019, bem como os Estatutos aprovado.
A Câmara tomou conhecimento.
6.1.3.-Velo Clube do Centro

—

Apoio extraordinário para a época de 2019:

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio do Velo Clube do Centro datado de
27/08/2019, através do qual informa que a sua equipa de ciclismo Miranda

Mortágua elevou

e honrou o Concelho de Mortágua no evento desportivo mais mediático do verão, a Volta a
Portugal.
Todos os dias das etapas o nome Mortágua foi visto e falado nos diretos televisivos,
principalmente nos dias em que a equipa teve maior mediatismo o que aconteceu em quase
todas as etapas da Volta.
Para que tal acontecesse e porque a Volta a Portugal é uma prova de um nível desportivo
muito elevado, a equipa teve que fazer vários estágios em altitude na Serra da Estrela e em
Navacerrada para uma preparação mais eficiente dos seus concorrentes.
A nível logístico tiveram que investir na aquisição de mais uma viatura de apoio para
colmatar uma falha importante no acompanhamento dos corredores e na compra de vários
equipamentos para melhorar as bicicletas para as tomar mais eficientes e com mais
performance.
O retomo dos investimentos foi por demais notório e evidente com a grande prestação da
nossa equipa.
Assim para que seja possível fazer face àquela despesa que ultrapassa ei~
9
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orçamento previsto solicita o apoio extraordinário do Município.
A Câmara considerando que o pedido se enquadra na alínea c), do n°. 1, do artigo 3°. do
Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Entidades Terceiras, deliberou por
atribuir um subsídio no montante de dez mil euros (10.000,00 €), mediante a celebração de
Protocolo, e a transferir após a assinatura do mesmo.
Por informação da contabilidade existem fundos 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 2019 5041

—

Atividades Culturais Desportivas e Recreativas,

devendo os serviços de contabilidade proceder ao lançamento do respetivo compromisso.
7.-SAÚDE:

—

—

—

—

7.1.- POSTO MÉDICO FREGUESIA DE ESPINHO

-

-

—

—

PONTO DA SITUAÇÃO:----------

Os Vereadores do Partido Socialista, no seguimento do pedido de agendamento na Ordem
de Trabalhos da Reunião do assunto em epígrafe, apresentaram a proposta que a seguir se
transcreve na íntegra:----—

—

—

——--—-----

—---—-------—-

“Considerando que a Extensão de Saúde de Espinho serve atualmente uma polução de
cerca de 1000 habitantes daquela Freguesia e um universo de utentes superior a 300 utentes.

--

----Considerando que aquela unidade entrou em funcionamento muito antes da criação do
Serviço Nacional de Saúde e tem ao longo destes anos respondido às necessidades ao nível da
saúde dos habitantes da Freguesia de Espinho.
Considerando que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia ao longo dos anos têm
custeado o funcionamento da Extensão de Saúde de Espinho, e reiteram a intenção de o
continuarem a fazer, assegurando assim a realização de consultas médicas e receituário
naquela unidade.
Considerando que em 2018 o Coordenador da UCSP Juiz de Fora manifestou a intenção
de encerrar a Extensão de Saúde de Espinho sem qualquer aviso prévio aos utentes, Câma,
f

Municipal ou Junta de Freguesia e o mesmo só se manteve em funcionamento após
lo

—~
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intervenção da Câmara Municipal e Junta de Freguesia junto da A CES Baixo Mondego.
Considerando que este ano mais uma vez somos confrontados com o mesmo problema,
encontrando-se a Extensão de Saúde de Espinho encerrada por tempo indeterminado desde o
inicio de julho, sem médico para realizar consultas e receituário, tendo a Câmara Municipal
disponibilizado por duas ocasiões transporte para os utentes se deslocarem à UCSP Juiz de
Fora, causando fortes transtornos no normal funcionamento daquela unidade de cuidados de
saúde.
Considerando que não faz sentido deslocar 15 a 20 utentes com fortes limitações de
mobilidade da Freguesia de Espinho para a UCSP Juiz de Fora na sede do Concelho, quando
uma deslocação semanal de um médico ao Posto Médico de Espinho resolveria o problema
com custos mais reduzidos e sem transtornos para os utentes das duas unidades de saúde.
Considerando que o funcionamento da Extensão de Saúde de Espinho assegura a
prestação de cuidados de saúde básicos a um universo de mais de 300 utentes, com uma média
de consultas superior a 15 utentes nos dias de abertura.
Considerando que o funcionamento daquela unidade é vital para combater o isolamento
da população envelhecida e promover igualdade de acesso aos cuidados de saúde.
Os Vereadores socialistas propõem que a Câmara Municipal de Mortágua reitere uma
posição frontalmente contra o encerramento da Extensão de Saúde de Espinho e junto do
ACES Baixo Mondego e do ARS Centro manifeste total disponibilidade para encontrar uma
solução de consenso que permita reabrir o mais rapidamente possível aquela unidade de
saúde.
Mortágua, 16 de setembro de 2019. Os Vereadores do Partidos Socialista

“.

A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por maioria, com quatro votos a favor
dos Vereadores do PS e do PPD PSD, e a abstenção do Senhor Presidente da Câmara, Eng°.
José Júlio Henriques Norte, aprovar a proposta.
O Senhor Presidente da Câmara fez de seguida a seguinte declaração: “Analisado o
documento, embora me reveja na generalidade nos considerandos e preocupações pro1
II
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dos Vereadores do PS, não posso de forma alguma votá-la tendo em consideração todas as
démarches feitas junto do Coordenador do Centro de Saúde de Mortágua, da ACES Baixo
Mondego e da ARS Centro, e que tem surtido efeito ao ponto de, contrariamente ao que
aconteceu nos últimos anos,

ter o quadro médico todo preenchido, pelo que tenho que

agradecer à ARS Centro e à ACES. Tenho a garantia por estas Entidades que após o período
de férias os serviços retomam toda a normalidade, o que significa que a Extensão de Espinho
voltará a estar aberta como tem acontecido ao longo destes anos, e tudo farei para a manter
aberta.

“.

O Vereador Dr. Eusébio Lourenço Ferreira fez também a seguinte declaração:
“Independentemente do meu sentido de votação, que foi favorável considerando que está em
causa o bem estar da população da freguesia de Espinho, uma das mais idosas do Concelho,
tenho que relevar todo o esforço, dedicação e empenho do Senhor Presidente da Câmara junto
das respetivas Entidades que superintendeu a área da Saúde no Concelho para que
normalizem o funcionamento dos serviços da Extensão do Centro de Saúde de Espinho,
fazendo tudo para que tal aconteça.

“-

O Vereador Dr. Paulo Alexandre de Oliveira fez também a seguinte declaração:”
Subscrevo o conteúdo da posição tomada pelos Vereadores do Partido Socialista.
A tentativa de encerramento da Extensão de Saúde de Espinho revela, mais uma vez, a
incapacidade do Governo do Partido Socialista e dos organismos dele dependentes, como a
ARS e o A CES de resolver os reais problemas da população, deixando assim os utentes desta
Freguesia sem médico de família, mesmo sabendo que se trata de uma população envelhecida
e com dificuldades de mobilidade para se deslocar para UCSP Juíz de Fora.
A Câmara Municipal e o seu Presidente têm desenvolvido todos os esforços para a
resolução deste problema, infelizmente ainda sem sucesso.
Assim, espera-se com brevidade a reposição da normalidade de funcionamento da
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8.-PROTECÃO CIVIL:

-------

—

-

8.1.- BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA:

—

8.1.1.-Participação Festa da Juventude/Associações 2019:

—

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio referência D/DM-105 19, de 23/08/2019 da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua a informar que a participação
daquela Associação na Festa da Juventude/Associações, realizada de 13 a 17 de agosto último,
originou o apuramento liquido daquela ação no valor de dois novecentos e cinquenta e sete
euros e oitenta e seis cêntimos (2.957,86 E).
A Câmara tomou conhecimento.
9.-ADMINISTR4CÃO:

—

—

—

9.1.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO PARÁ O ANO DE 2019:
Considerando a necessidade de reforçar e reajustar diversas rubricas do orçamento
Municipal do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi presente nos termos do ponto 8.3.2.3 do
Decreto

Lei número 54-A199, de vinte e dois 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

vinte e seis mil euros (26.000,00 E);
quinze mil e quinhentos euros (15.500,00 E);
trinta mil euros (30.000,00 E);
quarenta mil e quinhentos euros (40.500,00 E).

Depois de apreciada a alteração ao Orçamento Municipal, a Câmara deliberou, por
unanimidade, aprová-la ficando a mesma arquivada em pasta própria nos serviços de
contabilidade.
9.2.-MODIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO PARÁ O ANO DE
2019:

—--—

—

—

—

—--------------

—.

Considerando a necessidade de dotar diversos projetos das Opções do Plano do correr
ano de verbas necessárias à satisfação de compromissos assumidos decorrentes
13
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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, conjugado com a alínea d) do número do 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

trinta mil euros (30.000,00 E);

—

Modificação de Financiamento não definido

—

trinta e um mil euros (31.000,00 E).

Depois de apreciada a alteração às Opções do Plano, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprová-la ficando a mesma arquivada em pasta própria nos serviços de contabilidade.
9.3.-SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

-

PROTOCOLO

CELEBRADO COM A RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, SA:
Pelo Senhor Presidente foi presente o oficio da Rodoviária Nacional, SA, datado de
9/09/2019, referência Transporte Escolar em que informa que tendo em consideração que nos
termos do disposto n°. 2 do artigo 23°. do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de
Passageiros(RJSPTP) se prevê que “a(s) obrigações de serviço público são estabelecidas
através de contrato a celebrar com o operador de serviço público(...) ou de ato do órgão
executivo da autoridade competente

“,

que nos termos do número q do artigo 24°. Do referido

regime se prevê que “(o) cumprimento de obrigações de serviço público pode conferir o direito
a uma compensação por obrigação de serviço público, a atribuir pela autoridade de transportes
competente ao operador de serviço público respetivo, e que

relativamente ao Protocolo

celebrado de Rede Municipal de Transportes, através do qual foi contratualizada a
compensação devida pelo cumprimento das obrigações de serviço público ainda não tinha
aquela entidade recebido qualquer comunicação formal de manifestação de intenção de
manutenção daquelas obrigações de serviço público e respetiva compensação e necessitando de
informação, até ao dia 12 de setembro corrente, se é pretendida a emissão de passes de
estudante e quais os termos quer formais, quer materiais através dos quais o Municipio
pretende contratualizar os referidos serviços

-

seja quanto ao serviço de transporte escolar, seja

quanto ao serviço de transporte não escolar.-----
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Assim, pelo Senhor foi presente para efeitos de ratificação, conforme dispõe o n°. 3 do
artigo 35°. do Decreto Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro, atenta à urgência na resposta
considerando a data do inicio do ano letivo, o seu despacho datado 11/09 2019 cujo teor se
transcreve: “Comunicar que Município pretende manter as obrigações do serviço público de
transporte de passageiros e respetiva compensação nos termos do protocolo celebrado em
08/09/2011, e que o compromisso inerente à respetiva despesa é anual, tendo sido, para o
efeito, lançado no orçamento municipal de 2019 o respetivo compromisso com o número
sequencial 22863.”, tendo sido este comunicado à Rodoviária da Beira Litoral, S. A. através do
oficio ref’. 2247, de 11/09/2019.
Assim, nos termos da alínea a) do n°.l e 3 do art°. 35°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de
setembro propôs que a Câmara Municipal deliberasse ratificar o seu ato”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o ato tomado
pelo Senhor Presidente.
10. -LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES:

—

10.1.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE LICENÇA DO PROCESSO DE OBRAS
N°. O1//2009/241

-

CONSTRUÇÃO DE MORADIA, NA RUA DE 5. JOÃO, NO

SOBRAL, FREGUESIA DO SOBRAL:

—---—------

—--------------

—---Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2009/241, em nome de Sandra Isabel
Ferreira Martins, referente à construção de Moradia, na Rua de 5. João, No Sobral, Freguesia
do Sobral, com vista à declaração de caducidade do licenciamento daquele processo de
operação urbanística.
Analisado o processo, constata-se que:
1.-Foi emitido alvará de obras de construção n.° 79/2014, cujo prazo de validade teve início
a 14/08/2014 e termo a 13/08/2019.
2.- Não foram executadas quaisquer obras no prazo fixado na licença, contado a partir da
data de emissão do alvará, conforme informação, datada de 02/09/2019, dos S
Fiscalização MunicipaL

-

iços de
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3.- Em 03/09/2019 foi emitido
delegada

Despacho pelo Senhor Vereador com competência

que determina que: “Do teor do parecer técnico datado de 03/08/2019 e das

informações dos serviços administrativos municipais (fis. 417) e dos serviços de fiscalização
municipal datado de 02/09/2019 (fis. 419) ressalta que a obra não foi iniciada.
O art.°

71.0,

3, d) do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação prescreve que a licença

caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença. Conforme preceima o n.° 5
do art.°

71.0

do diploma legal vindo de referir, a caducidade da licença deve ser declarada pela

câmara municipal, após audiência prévia do interessado.
Assim, tendo em conta o exposto, deverá o processo ser remetido à Câmara Municipal para
deliberar sobre a intenção de declaração de caducidade e respetivos fundamentos e, caso seja
deliberada favoravelmente a intenção de declarar a caducidade do licenciamento, deverá ser o
requerente notificado do teor da deliberação sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias uteis
para o exercício da audiência prévia.
Mais, deverá o requerente ser advertido, no oficio de notificação para o exercício da
audiência prévia, da previsão legal ínsita no referido art.° 72.° do RJUE, ou seja, de que pode
requerer nova licença, e que serão utilizados no novo processo os elementos que instruíram o
processo anterior desde que o novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a
contar da data da caducidade ou, se tal prazo estiver esgotado, não existirem alterações de facto
e de direito que justifiquem nova apresentação, bem como de que a renovação da licença nos
termos supra expostos é condição essencial para o prosseguimento do processo 01/2016/113.--Assim, a Câmara deliberou por unanimidade:
1.- Notificar o Requerente que é intenção do Executivo declarar a caducidade do processo
n.° 01 2009 241, que deu origem à emissão do alvará de obras de construção n.° 79/2014, cujo
término ocorreu em 13/08/2019, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.° 3 do artigo

71.0

do

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei ri.0 555/99,
de 16 de dezembro, na sua atual redação.
2.- Conceder ao Requerente o prazo de dez (10) dias úteis, para dizer o que se lhe o er
16
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sobre o assunto, a fim de ser tomada a decisão final, conforme o disposto no artigo 71.°, n.° 5
do RJUE em conjugação com o estatuído nos artigos 121° e 122° do Código de Procedimento
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 42015, de 7 de janeiro.
3.- Advertir o requerente, no oficio de notificação para o exercício da audiência prévia, da
previsão legal insíta no referido art. 72°. do RJUE, ou seja, de que pode requerer nova licença, e
que serão utilizados no novo processo os elementos que instruíram o processo anterior desde
que o novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a contar da data da caducidade
ou, se tal prazo estiver esgotados, não existirem alterações de facto e de direito que justifiquem
nova apresentação, bem como de que a renovação da licença nos termos supra expostos é
condição essencial para prosseguimento do processo 01 2009/241.
10.2.-DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE LICENÇA DO PROCESSO DE OBRAS
N°. 01/12016/27

-

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ALOJAMENTO

LOCAL (MORADIA E EQUIPAMENTO DE LAZER, TURISMO E RECREIO), NA
CARRAPATA, VILA MEÃ, FREGUESIA DO SOBRAL:

—----

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 01/2016/27, em nome de Raul da Silva
Marta, referente à construção de edifício destinado a alojamento local (moradia e equipamentos
de lazer, turismo e recreio), na Carrapata, Vila Meã, Freguesia do Sobral, com vista à
declaração de caducidade do licenciamento daquele processo de operação urbanística.
Analisado o processo, constata-se que:
1.-Foi emitido alvará de obras de construção n.° 34/2017, cujo prazo de validade e
respetivas prorrogações teve início a 26/05/2019 e termo a 13/08/2019.
2.- Não foi concluida obra
acabamentos,

,

no prazo fixado na licença, encontra-se em fase de

conforme informação, datada de 02/09/2019, dos Serviços de Fiscalização

MunicipaL
3.- Em

03 09/2019 foi emitido

Despacho pelo Senhor Vereador com competência

delegada que determina que:

17
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“Do teor da informação dos serviços de fiscalização datado de 02/09/2018, ressalta que, na
sequência de deslocação ao local se constatou que a obra se encontra em fase de acabamentos.-O art.°

71.0

d

)

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação prescreve que a licença

caduca se as obras não concluídas no prazo fixado na licença, tendo segundo a informação dos
serviços emitida em 08/08/2019, ~ o prazo, decorrente da 2° prorrogação, terminado em
06/08/2019.
Conforme preceitua o n.° 5 do art.°

71.0

do RJUE

,

a caducidade da licença deve ser

declarada pela câmara municipal, após audiência prévia do interessado.
Assim, tendo em conta o exposto, considerando o conteúdo do Parecer Técnico emitido a
02/09/2019, o teor da informação administrativa datada de 06/08/2019 e, a referida informação
dos serviços de fiscalização de 02/09/2019, deverá o processo ser remetido à Câmara
Municipal para deliberar sobre a intenção de declaração de caducidade e respetivos
fbndamentos e, caso seja deliberada favoravelmente a intenção de declarar a caducidade do
licenciamento, deverá ser o requerente notificado do teor da deliberação sendo-lhe concedido o
prazo de 10 (dez) dias uteis para o exercício da audiência prévia.
Mais, deverá o requerente ser advertido, no oficio de notificação para o exercício da
audiência prévia, da previsão legal ínsita no referido art.° 72.° do RJUE, ou seja, de que pode
requerer nova licença, e que serão utilizados no novo processo os elementos que instruíram o
processo anterior desde que o novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a
contar da data da caducidade ou, se tal prazo estiver esgotado, não existirem alterações de facto
e de direito que justifiquem nova apresentação, bem como de que a renovação da licença nos
termos supra expostos é condição essencial para o prosseguimento do processo 01/2016/27”.--Assim, a Câmara deliberou por unanimidade:
1.- Notificar o Requerente que é intenção do Executivo declarar a caducidade do processo
n.° 01/2016/27, que deu origem à emissão do alvará de obras de construção n.° 34/2017, cujo
término ocorreu em 06/08/20 19, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.° 3 do artig 71.° d
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto18
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de 16 de dezembro, na sua atual redação.
2.- Conceder ao Requerente o prazo de dez (lO) dias úteis, para dizer o que se lhe oferecer
sobre o assunto, a fim de ser tomada a decisão final, conforme o disposto no artigo 71.°, n.° 5
do RJUE em conjugação com o estatuído nos artigos 1210 e 122° do Código de Procedimento
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4 2015, de 7 de janeiro.
3.- Advertir o requerente, no oficio de notificação para o exercício da audiência prévia, da
previsão legal ínsita no referido artigo 72°. do RJUE, ou seja, de que pode requerer nova
licença, e que serão utilizados no novo processo os elementos que instruíram o processo
anterior desde que o novo requerimento seja apresentado no prazo de dezoito (18) meses a
contar da data da caducidade ou, se tal prazo estiver esgotados, não existirem alterações de
facto e de direito que justifiquem nova apresentação, bem como de que a renovação da licença
nos termos supra expostos é condição essencial para prosseguimento do processo 01/2016/27.10.3.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

-

REQUERIMENTO N°. 5285/2019

REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2019/72, CONSTRUÇÃO NOVA HABITAÇÃO
-

FAMILIAR (ALÍNEA e) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO
MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS):

—----

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o n°. 5285/2019, em
nome de Joel Marques Ferraz e outra, em que requere nos termos da alínea e), do n.° 3, do
artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção do
pagamento de taxas de licenciamento no valor setecentos e setenta e um euros e oitenta e oito
cêntimos (771,88€) e de TMU no valor quatrocentos e cinquenta e quatro euros e trinta
cêntimos (454,30 €), referentes ao processo n.° 01/2019/72

-

Construção Nova Habitação

Familiar, sita na Rua Chão da Vila, 40, Felgueira, Freguesia do Sobral.
A Lei n°.51/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, veio
alterar a Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
De acordo com a nova redação do n°. 9 do artigo 16°. passa a ser da competên
19
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Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estrito cumprimento das normas do
regulamento referido no n°.2.
A Assembleia Municipal aprovou na sessão extraordinária de 25/01/2019, transitoriamente
até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da aplicabilidade do artigo
29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e Taxas para efeitos do artigo
16°., no. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e republicada pela Lei n°. 51 2018,
de 16 de agosto.
Conforme o previsto na alínea e) do número 1 do artigo 29°. do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação e Taxas, a Câmara Municipal pode conceder a isenção de pagamento
de taxas “Os jovens casais cuja soma de idades não exceda os 70 anos, os individualmente,
com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e em ambos os casos, se destinem a
habitação própria e permanente”.
A informação da gestora do processo constante no processo considera que a petição reúne
condições para ser apreciada em reunião de Câmara.
Assim, a Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
isenção de pagamento de taxas.
10.4.-ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

-

REQUERIMENTO N°. 5076/2019

REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2019/26, CONSTRUÇÃO NOVA HABITAÇÃO
-

FAMILIAR (ALÍNEA e) DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 29°. DO REGULAMENTO
MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS):------

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o n°. 5076/2019, em
nome de Dânia Rute Ferraz Macedo, em que requere nos termos da alínea e), do n.° 3, do artigo
29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, a isenção do pagamento
de taxas de licenciamento no valor seiscentos e setenta e um euros e sessenta e três cêntimos
(671,63€) e referentes ao processo n.° 01/2019/26

-

Construção Nova —Habitação Familiar e

Muro de Vedação, sita na Rua da Azenhaga, Vila Moinhos, Freguesia do Sob~al~ ~
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A Lei n°.51/2018, de 16 de agosto, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, veio
alterar a Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias
locais e comunidades intermunicipais, vulgo Lei das Finanças Locais.
De acordo com a nova redação do n°. 9 do artigo 16°. passa a ser da competência da
Câmara o reconhecimento do direito da isenção, no estrito cumprimento das normas do
regulamento referido no n°.2.
A Assembleia Municipal aprovou na sessão extraordinária de 25/01/2019, transitoriamente
até elaboração e aprovação de novo Regulamento, a continuação da aplicabilidade do artigo
29°. do Regulamento Municipal de Urbanização, da Edificação e Taxas para efeitos do artigo
16°., no. 2 da Lei n°. 73/2013, de 3 de setembro, alterado e republicada pela Lei n°. 51/2018,
de 16 de agosto.
Conforme o previsto na alínea e) do número 1 do artigo 29°. do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação e Taxas, a Câmara Municipal pode conceder a isenção de pagamento
de taxas “Os jovens casais cuja soma de idades não exceda os 70 anos, os individualmente,
com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e em ambos os casos, se destinem a
habitação própria e permanente”.
A informação da gestora do processo constante no processo considera que a petição reúne
condições para ser apreciada em reunião de Câmara.
Assim, a Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a
isenção de pagamento de taxas.
10.5.-DE

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS

-

REQUERIMENTO

N°.

01/2019/4790, REFERENTE AO PROCESSO N°. 01/2019/38, ALTERAÇÃO E
CONSTRUÇÃO NOVA (ARMAZÉM, ASSEMBLAGEM E ACONDICIONAMENTO,
DA TRIA
DO

-

SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, S.A., ALÍNEA b) DO N°. 1

ARTIGO

29°.

DO

EDIFICAÇÃO E TAXAS:

REGULAMENTO MUNICIPAL
-

—

—-----

DA

URBANIZAÇÃO,
-

No seguimento da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 1 3~~01~~i
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aprovado o deferimento do requerimento no 01/2019 479 em nome TRIA

—

SERVIÇOS,

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SA. com o número de identificação fiscal 502217022,
com sede no Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, 43, 3450-232 Mortágua, apresentado,
no âmbito da alínea b), do número 1, do artigo 29°. do Regulamento Municipal de Urbanização,
Edificação e Taxas, para a isenção de pagamento da taxa no valor vinte e seis mil novecentos
e oito euros e trinta e cinco cêntimos (26.908,35 €), referente ao licenciamento do Processo
número

01/2019/38,

referente

à

Construção

Nova-

Armazém,

assemblagem

e

acondicionamento, sito no Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, lote 1/2, União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio Cortegaça e Almaça, condicionado à apresentação
dos documentos referidos pela gestora do processo, ou seja a Certidão Permanente da Empresa
válida e documento onde demonstre que cria pelo menos cinco (5) postos de trabalho, foi
presente a informação da gestora do processo que a seguir se transcreve:
“Informa-se que:
Para cumprimento do que determinou a Deliberação de RC de 13 08/2019 (fis. 318),
notificada pelo Of. n°. DAGF AG- 2173 de 03/09/2019 (fl.s 319) a requerente veio apresentar:a) Folha de salários dos trabalhadores que a empresa tem atualmente ao serviço
a 323, relativamente a

“...

—

v. fis 321

documento que comprove a criação de 5 postos de trabalho...” ver

ponto 2 do Req°. de fl.s 320;
b)Certidão Permanente da Empresa válida

—

v.fl.s 324 e 328.”.

Assim, verifica-se que no Requerimento agora apresentado pela Requerente informa:
1) Certidão Permanente do Registo Comercial Válido : indica o respetivo código de acesso,
válido até 28/03 2020, nos termos do artigo 75°, n°.5 do Código do Registo Predial;
2) Documento que comprove a criação de 5 postos de trabalho: conforme referiu (e
declarou) no seu requerimento de isenção de pagamento de taxas

“

com a conclusão da

edificação e a atividade de assembiagem que nela vai passara a desenvolver, com a instalação
de uma linha de produção para cujo funcionamento vai criar quarenta (40) postos de tr

alho”,

pelo que só após a conclusão da edificação 22 a sua colocação em fiinci~~~n~
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possível comprovar que criou com a mesma pelo menos cinco postos de trabalho; assim, no
presente apenas lhe é possível comprovar o número de trabalhadores que tem atualmente ao seu
serviço e para o que junta em anexo a correspondente “folha de salários”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade aprovar eliminar as
condições apostas ao deferimento pretérito.
10.6.-REQUERIMENTO N°. 5385/2019, PARA REDUÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS
NO ÂMBITO DA ARU/PERU, REFERENTES AO PROCESSO N°. 01/2018/119AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO:

———----

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado com o n°. 5385/2019,
processo n°. 02/2019/119, em nome de

Pedro Alexandre Tomás Duarte Femandes, com

residência na Rua Tomás da Fonseca, n°. 7, nesta Vila, União de Freguesias de Mortágua, Vale
de Remígio, Cortegaça e Almaça, deste Concelho, contribuinte fiscal n°. 213393379, portador
do cartão de cidadão n°. 11328908, válido até 17/11/2019, na qualidade de proprietário do
prédio urbano sito em Rua Dr. João Lopes de Morais, n°. 1, também nesta Vila, Freguesia
acima identificada, deste Concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial de Mortágua
sob o número 5437 e inscrito na matriz predial urbana, da respetiva freguesia, sob o artigo
3167, com o processo de obras n°. 01/2018/119 com vista a reabilitação alteração do edificio
existente no citado prédio urbano, vem requerer no âmbito do Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana da ARU de Mortágua e Vale de Açores (VII Quadro de Apoio e
Incentivos do PERU) a redução em cinquenta por cento (50%) das seguintes taxas municipais
relacionadas com obras de reabilitação :
Taxas referentes ao licenciamento das operações urbanísticas.
Taxas referentes à emissão de alvará que titula as operações referidas.
Sobre o assunto o Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do Território emitiu,
em 11/09/2019 o seguinte Parecer Técnico:
Já nos anteriores processos P 04-2019-3 1 e P 04-2019-32 em anexo, se mdi
Reabilitação Urbana pretendida satisfazia os requisitos legais para efeito
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constantes do “quadro de apoios e incentivos a atribuir na ARU/PERU” (77. 4,5). Coloca-se o
assunto à consideração superior”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, por unanimidade aprovar a redução em
cinquenta por cento (50%) das taxas municipais relacionadas com as obras de reabilitação
referentes ao processo de obras 01/2018/119.
10.7.-REQUERIMENTO

N°.

04/2019/1982,

PARA

EMISSÃO

DE

CERTIDÃO

COMPROVATIVA EM COMO O PRÉDIO SITO NA RUA DR. JOÃO LOPES DE
MORAIS, N°. 1, MORTÁGUA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MORTÁGUA, VALE DE
REMÍGIO, CORTEGAÇA E ALMAÇA LOCALIZA-SE NA ARU DE MORTÁGUA E
VALE DE AÇORES,

PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMT, IMI E IRS AO

ABRIGO DOS ART°. 45°. E ART°. 71°. DO DL 215/89:

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado sob o n°. 04/2019/1982, em
nome de Pedro Alexandre Tomás Duarte Fernandes, a requerer a emissão de certidão em
como o prédio sito na Rua Dr. João Lopes de Morais, n°. 1, Mortágua, União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, descrito na Conservatória do registo predial
urbana sob o artigo n°. 3157, e matriz da respetiva Freguesia sob o artigo 3157, o qual pretende
requalificar e alterar (licença de obras n°. 01/119/2018), se encontra localizado em ARU (Área
de Reabilitação Urbana), nos tennos do Decreto-Lei satisfaz os requisitos legais para efeitos
de isenção de:
IMI por ter sido objeto de ações de reabilitação urbana.
IMT por ter sido objeto de ações de reabilitação urbana.
Redução à coleta em sede de IRS.
Aplicação da taxa reduzida de seis por cento (6%) de IVA (empreitadas de reabilitação
urbana), ao abrigo do artigo 18°. do CIVA, através da verba 2.23 da lista 1 anexa ao CIVA.
O prédio possui o processo de obras n°. 01/119/2018 nesta Câmara Municipal.
O Parecer Técnico, 16/04/2019, do Chefe de Divisão de Planeamento e Adminis
Território sobre o assunto é seguinte: “O edifício referido, assinalado nos
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anexados (/1.2 a 5) localiza-se na Área de Reabilitação Urbana

—

ARLL aprovada em Sessão de

Assembleia Municipal de 2018-06-29, conforme Aviso n~ 12421/2018, publicado no Diário da
República 2° Série, n 1666 de 20 de agosto.
‘~

Satisfaz os requisitos legais para efeitos das isenções, constante do “Quadro de Apoios e
Incentivos a atribuir na AR U/PER U”, apenso a esta informação, onde constam os incentivos
mais relevantes decorrentes do estatuto dos beneficios fiscais.
As reduções no IMI e IMT estão dependentes de deliberação da Câmara e aprovação da
Assembleia MunicipaL

“.

O Assessor Jurídico do Município exarou sobre o assunto o seguinte parecer:
“Pedro Alexandre Tomás Duarte Fernandes veio requerer a emissão de certidão
comprovativa de que o edificio de que é proprietário, situado em Rua Dr. João Lopes de
Morais, no. 1 em Mortágua se encontra localizado em Área de Reabilitação Urbana e satisfaz os
requisitos legais aludidos no DL 307/2009 para beneficiar de isenção de IMI, IMT, redução à
coleta em sede de IS e aplicação de taxa reduzida de IVA.
Dispõe o artigo 7°. n°. 1 do DL 307/2009 que a reabilitação urbana é promovida pelos
municípios mediante a aprovação das respetivas áreas e da aprovação da operação a
desenvolver nos espaços assim delimitados, através de instrumento próprio ou de um plano de
reabilitação urbana.
O artigo 17°. daquele diploma estabelece a forma de aprovação de operação de reabilitação
urbana através de instrumento próprio.
Em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mortágua de 29-06-2018, foi aprovada a
prorrogação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) dos núcleos de Vale de Açores e de
Mortágua, bem como foi aprovado o respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
(PERU), objeto de publicação no Diário da República n°. 1 66-2~. Série, de 19-08-2018, através
de Aviso 12421/201 8.
Os prédios urbanos localizados em Áreas Reabilitação Urbana beneficiam dos mc
previstos no artigo 45°. do DL 215/89, desde que, cumulativamente preencham as
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condições:
a) Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edjficios promovidas nos termos do
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de
outubro, ou do regime excecional do Decreto-Lei n. 053 2014, de 8 de abril;
b) Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de
conservação esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um nível
bom nos termos do disposto no Decreto-Lei n. ° 266-B/2012, de 31 de dezembro, e sejam
cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos
edifícios a que se refere o artigo 30° do Decreto-Lei n.° 118/20 13, de 20 de agosto, alterado
pelo Decreto-Lei

“194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo

6.0

do

Decreto-Lei n.° 53 2014, de 8 de abriL
Os imóveis que preencham aqueles requisitos beneficiam dos seguintes beneficios fiscais:-“a) Isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos a contar do
ano, inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento
do proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para
habitação permanente ou a habitação própria e permanente;
b) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições
de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as
respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição;
c) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira
transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para
habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a
habitação própria epermanente;
d) Redução a metade das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação a que se
refereaalíneab)don.°L”.
O n°.4 da referida norma, estabelece a forma como o processo o reconhecimc
referidas isenções. Assim dispõe o normativo citado que:
26
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“O reconhecimento da intervenção de reabilitação para efeito de aplicação do disposto no
presente artigo deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia ou com o pedido
de licença da operação urbanística, cabendo à câmara municipal competente ou, se for o caso, à
entidade gestora da reabilitação urbana comunicar esse reconhecimento ao serviço de finanças
da área da situação do edificio ou fração, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da
determinação do estado de conservação resultante das obras ou da emissão da respetiva
certificação energética, se esta for posterior.”
Estabelece ainda o artigo 71°. n°.4 do DL 215/89 que “São dedutíveis à coleta, em sede de
JRS, até ao limite de (euro) 500, 30 ~o dos encargos suportados pelo proprietário relacionados
com a reabilitação

“.

Dispõe o artigo 18°. n°. 1 alínea a) do Código do IVA que “as taxas do

imposto são as seguintes:.., a) para as importações, transmissões de bens e prestações de
serviços

...

a) para as importações, transmissões de bens e prestações de serviços constantes

da lista i anexa a este diploma, a taxa de 6%”. A verba 2.23 da lista i anexa ao referido código
contempla as seguintes obras: “empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em
diploma espec(fico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de
reabilitação urbana (áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, zonas de
intervenção das sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitação nos termos legais, ou
no âmbito de operações de requaljflcação e reabilitação de reconhecido interesse púbico
nacional

“.

Veio o requerente solicitar a emissão de certidão comprovativa de que o edificio descrito
no pedido se encontra localizado em Área de Reabilitação Urbana e satisfaz os requisitos legais
para efeitos da isenção de IMI e IMT, da redução à coleta de IRS e aplicação de taxa reduzida
de IVA. Informa ainda que existe já um processo de obras, que possui o n°. 01/2018/119. Dos
elementos disponíveis e do Parecer Técnico de 15/04/2019 emitido pela Divisão de
Planeamento e Administração do Ten’itório, resulta que o prédio em questão se situa em Área
de Reabilitação Urbana, nos termos acima referidos. Assim, nos termos do disposto n arti o
710.

n°. 4 do DL 215/89, serão dedutíveis à coleta em sede de IRS, até ao 1’
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euros, 30% dos encargos suportados pelo proprietário na reabilitação de imóveis localizados
em áreas de Reabilitação Urbana e recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação. Também nos termos do disposto no artigo 18°. n°. 1 alínea a) do Código do IVA, a
taxa do imposto para as transmissões de bens e prestações de serviços constantes da lista 1
serão à taxa de 6°

~.

Constam da verba 2.23 dessa lista 1, as empreitadas de reabilitação urbana

realizada em imoveis localizados em Áreas de Reabilitação Urbana (áreas críticas de
recuperação e reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedade de reabilitação
urbana e outras) delimitadas nos termos da legais.
No que respeita à requerida isenção de IMI e de IMT deverá ser dado cumprimento ao
disposto no artigo 45° .n°.s 1 e 2 do DL n°. 215/89. Tendo sido já requerida a isenção nos
termos do requerimento em apreciação, e tendo sido pedida a licença da operação urbanística
nos termos do processo de obras indicado, caberá à Câmara Municipal comunicar o eventual
reconhecimento da isenção aos serviços de finanças da área de situação do edifício, no prazo
máximo de 20 dias a contar do estado de conservação resultante das obras, que nos termos da
alínea b) do n°.1 deverá estar dois níveis acima do anteriormente atribuído, com o mínimo de
bom, ou da emissão da respetiva certificação energética se esta for posterior, nos termos da
norma legal citada. A determinação do estado de conservação deverá ser efetuada por aplicação
das normas constantes do DL 266-8/20 12, que estabelece o regime de determinação do nível
de conservação dos prédios urbanos para os efeitos previstos em matéria de reabilitação urbana
(cfr artigo 1°. n°. 1 do DL n°.266-B/2012)

,

a qual será realizada por arquiteto, engenheiro ou

engenheiro técnico inscrito na respetiva ordem profissional (cfr artigo 3°. n°. 1 dip. Cit.)”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, e considerando o parecer do assessor jurídico,
deliberou por unanimidade, nos termos do n°. 2 do artigo 3°. do Decreto-Lei n°. 266-8/2012,
de 31 de dezembro, na sua atual redação, designar o Eng°. Arnaldo Duarte Araújo Borges
Ferreira, Chefe de Divisão do Planeamento e Administração do Território, para proceder à
determinação do nível de conservação do prédio para efeitos dos artigos 1°. e 2°.
diploma legal.
28
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10.8.-REQUERIMENTO
COMPROVATIVA

N°.

04/2019/1985

PARA

EMISSÃO

DE

CERTIDÃO

EM COMO O PRÉDIO SITO NA RUA DOS CÃES N°.3, EM

VALE DE AÇORES,

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MORTÁGUA, VALE DE

REMÍGIO, CORTEGAÇA E ALMAÇA LOCALIZA-SE NA ARU DE MORTÁGUA E
VALE DE AÇORES,

PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMT, [MI E IRS AO

ABRIGO DOS ART°. 45°. E ART°. 71°. DO DL 215/89:—----

—

—------

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento registado sob o n°. 04/2019/1985, em
nome de Magali Femandes Mendes e Celine Fernandes Mendes, a requerer a emissão de
certidão em como o prédio sito na Rua dos Cães, n°.3, Vale de Açores, União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça,

descrito na Conservatória do Registo

Predial sob n°.s 3324 e 5554, e matriz da respetiva Freguesia sob os artigos urbano 699 e
rústico 1445, se encontra localizado em ARU (Área de Reabilitação Urbana) nos termos do
Decreto-Lei n°. 307/2009 e satisfaz os requisitos legais para efeitos de isenção de:
IMI por ter sido objeto de ações de reabilitação urbana.
IMT por ter sido objeto de ações de reabilitação urbana.
Redução à coleta em sede de IRS.
Aplicação da taxa reduzida de seis por cento (6%) de IVA (empreitadas de reabilitação
urbana, ao abrigo do artigo 18°. Do CIVA, através da verba 2.23 da lista 1 anexa ao CIVA.
O prédio a reabilitar possui o processo de obras n°. 01/119/2018.
O Parecer Técnico, 16/04/2019, do Chefe de Divisão de Planeamento e Administração do
Território sobre o assunto é seguinte: “O edifício referido, assinalado nos documentos
anexados (77.2 a 5) localiza-se na Área de Reabilitação Urbana

—

AR CL aprovada em Sessão de

Assembleia Municipal de 2018-06-29, conforme Aviso n~ 1242 1/2018. publicado no Diário da
República 2’~ Série, n “ 1666 de 20 de agosto.
Satisfaz os requisitos legais para efeitos das isenções, constante do “Quadro de Apoios e
Incentivos a atribuir na ARU/PERU’~ apenso a esta informação, onde constam
mais relevantes decorrentes do estatuto dos benefícios fiscais.
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As reduções no IMI e IMT estão dependentes de deliberação da Câmara e aprovação da
Assembleia Municz~vaL

“.

O Assessor Jurídico do Município exarou sobre o assunto o seguinte parecer:
“Magali Fernandes Mendes veio requerer a emissão de certidão comprovativa de que o
edificio de que é proprietária, situado na Rua dos Cães, n°.3, Vale de Açores, União de
Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, se encontra localizado em
Área de Reabilitação Urbana e satisfaz os requisitos legais aludidos no DL 307 2009 para
beneficiar de isenção de IMI, IMT, redução à coleta em sede de IRS e aplicação de taxa
reduzida de IVA.
Dispõe o artigo 7°. n°. 1 do DL 307 2009 que a reabilitação urbana é promovida pelos
municípios mediante a aprovação das respetivas áreas e da aprovação da operação a
desenvolver nos espaços assim delimitados, através de instrumento próprio ou de um plano de
reabilitação urbana.
O artigo

170.

daquele diploma estabelece a forma de aprovação de operação de reabilitação

urbana através de instrumento próprio.
Em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mortágua de 29-06-2018, foi aprovada a
prorrogação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) dos núcleos de Vale de Açores e de
Mortágua, bem como foi aprovado o respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
(PERU), objeto de publicação no Diário da República n°. 1 66~2a. Série, de 19-08-2018, através
de Aviso 12421/2018.
Os prédios urbanos localizados em Áreas Reabilitação Urbana beneficiam dos incentivos
previstos no artigo 45°. do DL 215/89, desde que, cumulativamente preencham as seguintes
condições:
a) Sejam objeto de intervenções de reabilitação de ed(flcios promovidas nos termos do
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de
outubro, ou do regime excecional do Decreto-Lei n.° 53/2014, de 8 de abril;
b) Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior o respetivo es
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conservação esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um nível
bom nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 266-B/2012, de 31 de dezembro, e sejam
cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos
edWcios a que se refere o artigo 30. °
pelo Decreto-Lei

“

Decreto-Lei n.° 118/2013, de 20 de agosto, alterado

194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo

6.0

do

Decreto-Lei n.°53/2014, de8de abriL
Os imóveis que preencham aqueles requisitos beneficiam dos seguintes beneficios fiscais:
“a) Isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos a contar do
ano, inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento
do proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para
habitação permanente ou a habitação própria e permanente;
b) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições
de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as
respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição;
c) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira
transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para
habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a
habitação própria e permanente;
d) Redução a metade das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação a que se
refereaalíneab)don.°1.”--O n°.4 da referida norma, estabelece a forna como o processo o reconhecimento das
referidas isenções. Assim dispõe o normativo citado que:
“O reconhecimento da intervenção de reabilitação para efeito de aplicação do disposto no
presente artigo deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia ou com o pedido
de licença da operação urbanística, cabendo à câmara municipal competente ou, se for o caso, à
entidade gestora da reabilitação urbana comunicar esse reconhecimento ao serviço 4e finanças
da área da situação do edificio ou fração, no prazo máximo de 20 dias a contar
3’
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determinação do estado de conservação resultante das obras ou da emissão da respetiva
certificação energética, se esta for posterior.”
Estabelece ainda o artigo 71°. n°.4 do DL 215/89 que “São dedutíveis à coleta, em sede de
IRS, até ao limite de (euro) 500, 30
com a reabilitação

“.

~o

dos encargos suportados pelo proprietário relacionados

Dispõe o artigo 18°.

no.

i alínea a) do Código do IVA que “as taxas do

imposto são as seguintes:.., a) para as importações, transmissões de bens e prestações de
serviços

...

a) para as importações, transmissões de bens e prestações de serviços constantes

da lista i anexa a este diploma, a taxa de 6°o”. A verba 2.23 da lista i anexa ao referido código
contempla as seguintes obras : “empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em
diploma especifico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de
reabilitação urbana (áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, zonas de
intervenção das sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitação nos termos legais, ou
no âmbito de operações de requalylcação e reabilitação de reconhecido interesse púbico
nacional

“.

Veio o requerente solicitar a emissão de certidão comprovativa de que o edifício descrito
no pedido se encontra localizado em Área de Reabilitação Urbana e satisfaz os requisitos legais
para efeitos da isenção de IMI e IMT, da redução à coleta de IRS e aplicação de taxa reduzida
de IVA. Informa ainda que existe já um processo de obras, que possui o n°. 0112019119. Dos
elementos disponíveis e do Parecer Técnico de 15/04/2019 emitido pela Divisão de
Planeamento e Administração do Território, resulta que o prédio em questão se situa em Área
de Reabilitação Urbana, nos termos acima referidos. Assim, nos termos do disposto no artigo
71°. n°. 4 do DL 215/89, serão dedutíveis à coleta em sede de IRS, até ao limite de

500,00

euros, 30% dos encargos suportados pelo proprietário na reabilitação de imóveis localizados
em áreas de Reabilitação Urbana

e recuperados nos termos das respetivas estratégias de

reabilitação. Também nos termos do disposto no artigo l8~. N°. 1 alínea a) do Código do IVA,
a taxa do imposto para as transmissões de bens e prestações de serviços constant s
serão à taxa de 6%. Constam da verba 2.23 dessa lista 1, as empreitadas
32

lista 1
ao u b

CAMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

realizada em imoveis localizados em Áreas de Reabilitação Urbana (áreas críticas de
recuperação e reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedade de reabilitação
urbana e outras) delimitadas nos termos da legais.
No que respeita à requerida isenção de IMI e de IMT deverá ser dado cumprimento ao
disposto no artigo 45°. n°.s 1 e 2 do DL n°. 215/89. Tendo sido já requerida a isenção nos
termos do requerimento em apreciação, e tendo sido pedida a licença da operação urbanística
nos termos do processo de obras indicado, caberá à Câmara Municipal comunicar o eventual
reconhecimento da isenção aos serviços de finanças da área de situação do edificio, no prazo
máximo de 20 dias a contar do estado de conservação resultante das obras, que nos termos da
alínea b) do n°. 1 deverá estar dois níveis acima do anteriormente atribuído, com o mínimo de
bom, ou da emissão da respetiva certificação energética se esta for posterior, nos termos da
norma legal citada. A determinação do estado de conservação deverá ser efetuada por aplicação
das normas constantes do DL 266-B 2012, que estabelece o regime de determinação do nível
de conservação dos prédios urbanos para os efeitos previstos em matéria de reabilitação urbana
(cfr artigo 1~. n°.1 do DL n°.266-B/2012)

,

a qual será realizada por arquiteto, engenheiro ou

engenheiro técnico inscrito na respetiva ordem profissional (cfr artigo 3°. n°. 1 dip. Cit.)”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, e considerando o parecer do assessor jurídico,
deliberou por unanimidade, nos termos do n°. 2 do artigo 3°. do Decreto-Lei n°. 266-B/2012,
de 31 de dezembro, na sua atual redação, designar o Eng°. Arnaldo Duarte Araújo Borges
Ferreira, Chefe de Divisão do Planeamento e Administração do Território, para proceder à
determinação do nível de conservação do prédio para efeitos dos artigos 1°. e 2°. do mesmo
diploma legal.
10.9.-PROCESSO N°. 06/2019/2 DE DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, SITA
NA RUA PRINCIPAL, N°.89, FELGUEIRA, SOBRAL:—

—

——----

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo número 06/2019/2 em que é requerente Sara
da Conceição de Matos Silva, na qualidade de procuradora de Elsa Maria Afonso Cor eir d s
Reis e marido Jorge Ferraz dos Reis, casados segundo o regime de comunhã de
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através do qual veem requerer, ao abrigo do artigo 6°. do Decreto
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto

—

—

Lei n°. 555/99, de 16 de

Lei n°. 136/2014, de 09 de setembro, a

emissão de certidão destaque de parcela de terreno sito na Rua Principal, n°.89, Felgueira,
Freguesia do Sobral, descrita na Conservatória da Freguesia de Mortágua sob o n.° 3154, e
descrito na matriz da referida freguesia sob os números 1624, com a área de 1388,29 m2,
pretende que seja autorizado o respetivo destaque nos seguintes moldes:
A parcela a destacar, com a área de 750 m2, ficará a confrontar de Norte com Caminho,
de Sul com Parcela Restante, de Nascente com Caminho, de Poente com Caminho.
Parcela restante, com a área de 638,29 m2, passará a confrontar de Norte com Caminho, de
Sul com Parcela Restante, de Nascente com Caminho e de Poente com Caminho.
Depois de apreciado o processo e respetivo parecer técnico favorável do Chefe de Divisão
de Planeamento e Administração do Território, a Câmara deliberou por unanimidade emitir a
certidão de destaque da Parcela de Terreno.
10.10.-CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE E AMPLIAÇÃO DE COMPARTES
10.10.1.- Processo

~O

10/2019/21:—------

—---—--—--—--

—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10 2019 21 de Emília Flor de Almeida,
em que na qualidade de Cabeça de Casal da Herança de Augusto Duarte Parreiras, proprietário
do prédio rústico inscrito na matriz de Cercosa, com o artigo 4135, no local denominado “Vale
de Graminho”, com a área 0,668800 ha, requere 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 doação a favor de Marco Ferreira Couceiro de 950 m2, ficando os restantes 5738
m2 para a requerente.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir parecer
favorável à pretensão.
10.10.2.-processo n°. 10/2019/22:

—

—

—

—-—

—----—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 10/2019/22 de Maria Rosa
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Afonso da Mata, em que na qualidade de Cabeça de Casal da Herança de Felisberto Ferreira
Afonso, proprietário do prédio rústico inscrito na matriz da União de Freguesias de Mortágua,
Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça, com o artigo 1575, no local denominado “Lameiro”,
com a área 0,013000 ha, requere 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 partilha a
favor de Maria Rosa Afonso da Mata e irmão António Ferreira Afonso.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, deliberou por unanimidade emitir parecer
favorável à pretensão.
10.11.-EDIFICAÇÕES EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO:
10.11.1.-Processo n°. 08/2018/07:

—

—

—

—-------------

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo n°. 08/2018/07, referente ao prédio em mau
estado de conservação, sito no Rua do Arco, 7, Vale de Remígio, União de Freguesias de
Mortágua, Vale de Remigio, Cortegaça e Almaça, de propriedade de Cilene Rosa Martins;
Viriato Martins; Albano Martins; Gualter Sousa Martins; Avelina Martins; Cabeça de Casal da
Herança de Maria da Saudade Batista; Cabeça de Casal da herança de Palmira Rosa Martins,
acompanhado do Parecer Técnico emitido, em 12/10/2019 2019, pelo Chefe de Divisão de
Planeamento e Administração do Território que a seguir se transcreve:
“Na sequência da informação da Fiscalização municipal (fi. 1,2,3,4,) conclui-se que se trata
de:
.

Uma situação de falta de solidez, de insegurança e instabilidade do edifico confinante

com a via uma municipal;
.

Possibilidade de colapso e mina do edificado, colocando em perigo a segurança viária e

de pessoas e bens nas áreas públicas envolventes;
Desconformidade com as normas legais do RJUE
de 9 de setembro, consubstanciadas nos artigos 89°.
de deterioração.

—

—

DL n°. 555/99 alterado pelo 136/2014,

dever de conservação e 89°-A

—

proi ição
-
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Incumprimento das normas legais e regulamentares relativas ao aspeto exterior e inserção
urbana e paisagística das edificações nas povoações em que se localizam, constantes do artigo
1210. do RGEU.
Atendendo ao n°. 8 do artigo
transcreve

“

900.

do DL

555/99

alterado pelo DL n°. 136/2014 que se

as formalidades previstas no presente artigo podem ser preteridas quando exista

risco iminente de desmoronamento ou grave perigo para a saúde pública nos termos previstos
na lei para o estado de necessidade” propõe-se, nessa sequência, a demolição urgente do
edificado e limpeza dos RCD do terreno, por parte dos respetivos proprietários, no prazo
máximo de 10 dias.”Em caso de incumprimento propõe-se ainda a:
Instauração de processo de contra-ordenação nos termos da alínea t) do n°. 1 e n°.4 do artigo
98 do RJEU e aplicação da coima prevista no n°.4 do mesmo artigo cujo valor se situa entre
500 € e 100.000

€.

Que a demolição e limpeza dos RCD seja executada por parte do Munícipio, com a
cobrança de despesas de acordo com o artigo 108°. do RJUE”.
A Câmara, depois de apreciado o assunto, e considerando o parecer técnico Chefe de
Divisão de Planeamento e Administração do Território, deliberou por unanimidade, de acordo
com o preceituado no n°. 8 do artigo 90°. do DL

555/99

alterado pelo DL n°. 136/2014,

notificar os proprietários para procederem à demolição urgente do edificado e limpeza dos
RCD do terreno, no prazo máximo de 10 dias (úteis) a contar da receção da mesma, sob pena
de se proceder à instauração do respetivo processo de contra-ordenação.
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 encerrada a reunião
pelas dezoito horas e trinta minutos.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser assinada po m~
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~

Secretário do Órgâo e

‘2~o

pelo Senhor Presid~f~~>
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