
Ata n.º 23/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02 DE NOVEMBRO DE 2017 

--------No dia dois de novembro de dois mil e dezassete, nesta Vila da Murtosa, edifício dos Paços  

do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal,  reuniu,  ordinariamente,  o Executivo da 

Câmara Municipal,  pelas dezassete horas e trinta minutos,  sob a presidência do Senhor  Vice-

Presidente  Januário  Vieira  da  Cunha,  tendo  comparecido  os  Senhores  Vereadores  Daniel 

Henriques de Bastos, Fátima de Jesus da Silva Arede e António Jorge Feio Bacelar Vilar.------------

--------O Senhor Vice-Presidente informou que o Senhor Presidente não estaria presente em virtude 

se encontrar no Palácio de Belém, em Lisboa, a convite da UGT, a participar numa homenagem, 

feita pelo Sr. Presidente da República, a um Murtoseiro radicado no Canadá, que assumiu um 

relevante e reconhecido papel no setor sindical daquele país, presidindo atualmente à Local 183, o 

maior sindicato de construção civil da América do Norte.---------------------------------------------------------

--------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – Neste  período  não  se  verificou  qualquer 

intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Seguidamente, deu-se início à discussão dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, 

que foi distribuída a todos os membros, em conformidade com o n.º 2 do art.º  53º,  da Lei n.º  

75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – A Câmara Municipal tomou conhecimento que, em 

relação  ao dia  de  ontem,  havia  em cofre  os  seguintes  montantes:  Operações  Orçamentais  – 

4.758.948,19 € (quatro milhões setecentos e cinquenta e oito mil novecentos e quarenta e oito 

euros e dezanove cêntimos) e Operações Não Orçamentais – 412.334,94 € (quatrocentos e doze 

mil trezentos e trinta e quatro euros e noventa e quatro cêntimos).--------------------------------------------
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--------NOMEAÇÃO  DOS  REPRESENTANTES  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  NA  FUNDAÇÃO 

SOLHEIRO MADUREIRA – Foi presente um mail da Fundação Solheiro Madureira, datado de 23 

de outubro a solicitar a indicação dos nomes dos representantes da Câmara Municipal para aquela 

Fundação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Por  proposta  do  Sr.  Vice-Presidente,  a  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, 

designar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente e a Sra. Vereadora Fátima de Jesus 

da Silva Arede.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------NOMEAÇÃO  DOS  REPRESENTANTES  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  NA  ASSEMBLEIA 

INTERMUNICIPAL  DA  ASSOCIAÇÃO  DE  MUNICIPIOS  DO  CARVOEIRO  –  VOUGA  –  Foi 

presente o oficio n.º 138, da Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga, datado de 16 de 

Outubro de 2017, a solicitar, tendo por base o artigo 10º dos estatutos da Associação, que sejam 

indicados os nomes dos três elementos do Executivo Camarário,  que integrarão a Assembleia 

Intermunicipal daquela Associação.-------------------------------------------------------------------------------------

--------Por  proposta  do  Sr.  Vice-Presidente,  a  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, 

designar o Sr.  Presidente da Câmara,  o Sr.  Vice-Presidente Januário  Vieira da Cunha e o Sr. 

Vereador Daniel Henriques de Bastos.---------------------------------------------------------------------------------

--------NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NA ASSEMBLEIA GERAL 

DO TURISMO DO CENTRO DE PORTUGAL – Foi presente um  mail do Turismo de Portugal, 

datado de 27 de outubro a solicitar a indicação do nome do representante da Câmara Municipal na 

Assembleia Geral do Turismo Centro de Portugal.------------------------------------------------------------------

--------Por  proposta  do  Sr.  Vice-Presidente,  a  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, 

designar a Sra. Vereadora Fátima de Jesus da Silva Arede------------------------------------------------------

--------REDUÇÃO DA TAXA A PAGAR RELATIVA AO ACESSO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS NO 

ÂMBITO  DO  REGULAMENTO  DE  DIFERENCIAÇÃO  POSITIVA  DA  ATIVIDADE  DE 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIO – Foi presente o requerimento registado sob o nº 6094, em nome de 

Paulo Jorge Arrojado da Silva Baptista, na qualidade de bombeiro, a solicitar a redução de 50% 

nas taxas de acesso às piscinas municipais para o próprio e seu filho Daniel Salgado, no âmbito do 

Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiro Voluntário.-----------------------------

--------A Câmara Municipal, de acordo com o Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade 

de Bombeiro Voluntário deliberou, por unanimidade, proceder à redução de 50% na taxa a pagar 

2



relativa ao acesso às Piscinas Municipais, mediante emissão de uma cópia da parte da ata a fim 

de ser apresentada no ato da inscrição nas Piscinas Municipais.-----------------------------------------------

--------Neste período dos trabalhos, o Vereador Daniel Bastos retirou-se da reunião em virtude de 

ser Vice-Presidente da Direção do Rancho Folclórico “Camponeses da Beira-Ria”.----------------------

--------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DA BEIRA-

RIA” – Pelo Sr. Vice-Presidente foi presente uma proposta de atribuição de um subsídio no valor 

de 800,00 € (oitocentos euros) ao Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria”, destinado a 

comparticipar nas despesas associadas à logística de realização do espetáculo “Maresia”, levado a 

cena pelo Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto, no âmbito das comemorações 

do 91º aniversário do Concelho da Murtosa”.-------------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  ao  Rancho  Folclórico  “Os 

Camponeses da Beira-Ria” um subsídio no valor de 800,00 € (oitocentos euros), destinado ao fim 

em causa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Daniel Bastos deu entrada na 

sala ocupando o seu lugar na mesa de reuniões.-------------------------------------------------------------------

--------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL BUNHEIRENSE - Pelo Sr. Vice-

Presidente  foi  presente  uma  proposta  de  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de  650,00  € 

(seiscentos  e cinquenta  euros)  à Associação  Cultural  Bunheirense,  no  âmbito  da  colaboração 

prestada pela coletividade no suporte logístico de iniciativas culturais,  realizadas na COMUR – 

Museu Municipal da Murtosa.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural Bunheirense, 

um subsídio no valor de 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros), destinado ao fim em causa.-------

--------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CONFRARIA GASTRONÓMICA “O MOLICEIRO” –  Pelo 

Sr. Vice-Presidente foi presente uma proposta de atribuição de um subsídio no valor de 1.200,00 € 

(mil e duzentos euros) à Confraria Gastronómica “O Moliceiro”, para comparticipar as despesas 

assumidas  pela  coletividade  no  apoio  logístico  a  um  conjunto  de  iniciativas,  nomeadamente: 

acolhimento de equipa de filmagens do canal de televisão brasileiro, reunião do Conselho Diretivo 

da CIRA, passeio dos emigrantes Murtoseiros e festival da enguia.-------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  à  Confraria  Gastronómica  “O 

Moliceiro”, um subsídio no valor de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), destinado ao fim em causa.-
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--------ATRIBUIÇÃO DE APOIOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 

ANO LETIVO 2017/2018 – PRIMEIRO CICLO – ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS – Foi presente uma informação da Técnica superior Ana Paula de Oliveira Rendeiro, 

datada de 30 de outubro, a informar que no âmbito da ação social escolar – ano letivo 2017/2018 – 

primeiro  ciclo  –  alunos  com  necessidades  especiais,  o  Agrupamento  de  Escolas  da  Murtosa 

identificou o aluno Leandro Matos Rebelo, como aluno com necessidades educativas especiais, 

propondo que ao mesmo seja atribuída a gratuitidade da refeição.--------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tendo em conta a situação do aluno deliberou, por unanimidade, aprovar 

a proposta da técnica superior e atribuir ao aluno Leandro Matos Rebelo a gratuitidade da refeição.

--------ATRIBUIÇÃO DE APOIOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 

ANO LETIVO 2017/2018 – ENSINO PRÉ-ESCOLAR – COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA – 

Foi presente uma informação da Técnica superior Ana Paula de Oliveira Rendeiro, datada de 30 de 

outubro, a informar que no âmbito da ação social escolar – ano letivo 2017/2018 – ensino pré-

escolar – componente de apoio à família, na sequência da deliberação camarária de 12.07.2017, 

junta listagem dos alunos do ensino pré-escolar  do Agrupamento de Escolas da Murtosa,  que 

desde  16/10/2017  até  à  presente  data,  apresentaram  requerimento  para  atribuição  de 

comparticipação nas mensalidades dos serviços da componente de apoio à família,  serviço de 

almoço e serviço de prolongamento de horário.----------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal após ter analisado a informação, referida, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a listagem e conceder os respetivos apoios.---------------------------------------------------------------

--------------TRIBUNAL DE CONTAS – HOMOLOGAÇÃO DA CONTA RELATIVA AO EXERCÍCIO 

2014 – RECOMENDAÇÕES – CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES – ATUALIZAÇÃO DA NORMA 

DE CONTROLO INTERNO –  Na sequência da homologação da conta relativa ao exercício de 

2004 o Tribunal de Contas recomendou que o município da Murtosa procedesse à constituição de 

provisões,  anualmente,  e  atualizasse  a  norma  de  controlo  interno,  já  que  face  às  alterações 

legislativas  em  matéria  de  gestão  financeira,  orçamental,  patrimonial  e  da  própria  estrutura 

orgânica, a norma em vigor se revelava desatualizada.-----------------------------------------------------------

--------Foram, agora, presentes à Câmara Municipal os seguintes documentos:----------------------------

--------a)Nota de lançamento e balancete analítico, comprovativos da constituição de provisões.-----

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar as provisões constituídas.--------
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--------b)Norma de controlo interno, atualizada face às alterações legislativas em matéria de gestão 

financeira, orçamental, patrimonial e da própria estrutura orgânica do Município.-------------------------

--------A Câmara Municipal, depois de tecer algumas considerações sobre o assunto deliberou, por 

unanimidade, aprovar a norma de controlo interno, que se anexa à presente ata para os devidos 

efeitos  legais,  e  remetê-la  a todos  os  serviços  (gabinetes  operacionais  e  unidades  orgânicas) 

atendendo a que a mesma vincula os membros dos órgãos municipais, membros dos gabinetes de 

apoio à Presidência e Vereação, dirigentes, trabalhadores e demais prestadores e colaboradores.-

--------Mais  deliberou,  por  unanimidade,  remeter  a  norma  de  controlo  interno  à  Assembleia 

Municipal para os efeitos consignados no nº3 do artº 2º da referida norma.---------------------------------

-------- JOÃO CARLOS DA CRUZ OLIVEIRA - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

–  RATIFICAÇÃO  DO  DESPACHO  DO  VEREADOR  DANIEL  BASTOS -  Foi  presente  o 

requerimento n.º 495, que integra o processo nº CE/2017/550, em nome de João Carlos da Cruz 

Oliveira, relativo a um pedido de certidão de compropriedade (2 compartes) para o prédio rústico 

com o artº 6065, da freguesia da Murtosa, que contém em anexo os pareceres emitidos pelo Dr.  

Dário Matos e pelos serviços técnicos e o despacho proferido pelo Senhor Vereador Daniel Bastos, 

que autorizou a emissão da certidão.-----------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, depois de analisar a situação, deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho proferido pelo Vereador Daniel Bastos e a consequente emissão da certidão.---------------

--------EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO AGLOMERADO URBANO 

DA TORREIRA – APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS – 1” – Pelo Técnico da Câmara, 

Eng. Fidalgo foi presente uma informação relativa à empreitada supra mencionada, a dar conta da 

necessidade de serem efetuados trabalhos a mais, devido a uma situação não prevista no projeto 

(da autoria do dono da obra), sem qualquer responsabilidade por parte do empreiteiro, os quais 

ascendem ao valor de 1.403,46 € (mil  quatrocentos e três euros e quarenta e seis cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a realização 

dos trabalhos a mais,  na quantia 1.403,46 € (mil  quatrocentos e três euros e quarenta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------

--------Mais  foi  deliberado,  também  por  unanimidade,  celebrar  com  o  empreiteiro  o  respetivo 

contrato adicional relativo aos trabalhos em causa.-----------------------------------------------------------------
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--------EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO AGLOMERADO URBANO 

DA TORREIRA – APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS – 2” – Pelo Técnico da Câmara, 

Eng. Fidalgo foi presente uma informação relativa à empreitada supra mencionada, a dar conta da 

necessidade de serem efetuados trabalhos a mais e a supressão de trabalhosa menos, devido a 

uma situação não prevista no projeto (da autoria do dono da obra), sem qualquer responsabilidade 

por parte do empreiteiro, com os seguintes valores:---------------------------------------------------------------

--------Trabalhos a menos – 2.642,75 € (dois mil seiscentos e quarenta e dois euros e setenta e 

cinco cêntimos);------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------

--------Trabalhos a mais – 3.881,11 € (três mil oitocentos e oitenta e um euros e onze cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor;------- -------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a realização 

dos trabalhos a mais no valor de 3.881,11 € (três mil  oitocentos e oitenta e um euros e onze 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e autorizar a supressão dos trabalhos a menos 

no valor de 2.642,75 € (dois mil seiscentos e quarenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos), de 

acordo com a informação técnica.-------------- -------------------------------------------------------------------------

--------Mais  foi  deliberado,  também  por  unanimidade,  celebrar  com  o  empreiteiro  o  respetivo 

contrato adicional relativo aos trabalhos em causa.-----------------------------------------------------------------

--------AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS Nº 2 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA”, ADJUDICADA A EDIBEIRAS – EDIFÍCIOS E OBRAS 

PÚBLICAS DAS BEIRAS, LDA – Foi presente o auto de medição de trabalhos nº 2 da empreitada 

de “Construção do Centro de Saúde da Murtosa”,  adjudicada a Edibeiras  – Edifícios  e Obras 

Públicas das Beiras, Lda, no valor de 16.419,74 € (dezasseis mil quatrocentos e dezanove euros e 

setenta e quatro cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal em vigor.-------------------------------------------

-------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade aprovar o auto, bem 

como efetuar o respetivo pagamento.-----------------------------------------------------------------------------------

--------AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  Nº  13  DA  EMPREITADA  DE  “OFICINA  DAS 

ARTES”, ADJUDICADA A EDIBEIRAS – EDIFÍCIOS E OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS, LDA  – 

Foi  presente  o  auto  de  medição  de  trabalhos  nº  13  da  empreitada  de  “Oficina  das  Artes”, 

adjudicada a Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda, no valor de 38.154,76 € (trinta 

e oito mil cento e cinquenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos), acrescida de IVA à taxa 

legal em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade aprovar o auto, bem 

como efetuar o respetivo pagamento.-----------------------------------------------------------------------------------

--------AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS Nº 9 DA EMPREITADA DE “HABITAÇÃO SOCIAL 

NA  MURTOSA  –  OUTEIRO  DA  MACEDA  –  EXECUÇÃO  DE  INFRAESTRUTURAS”, 

ADJUDICADA À SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL  E OBRAS PÚBLICAS – ANTÓNIO 

RODRIGUES PARENTE – Foi presente o auto de medição de trabalhos nº 9 da empreitada de 

“Habitação Social na Murtosa – Outeiro da Maceda – Execução de Infraestruturas”, adjudicada à 

Sociedade  de  Construção  Civil  e  Obras  Públicas  –  António  Rodrigues  Parente,  no  valor  de 

47.708,14 € (quarenta e sete mil setecentos e oito euros e catorze cêntimos), acrescida de IVA à 

taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade aprovar o auto, bem 

como efetuar o respetivo pagamento.-----------------------------------------------------------------------------------

--------A presente ata, no final da reunião, depois de lida, foi aprovada em minuta e para efeitos 

imediatos, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 3 do art.º 

27.º do Código do Procedimento Administrativo.--------------------------------------------------------------------

--------E  não  havendo  mais  assuntos  a  tratar,  o  Senhor  Vice-Presidente  deu  a  reunião  por 

encerrada eram dezassete horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada por todos os membros presentes e por mim,                                                            , Chefe 

da Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi.---------------------------------------------------------------
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