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Ata n.º 15/2017

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE JULHO DE 2017

--------No dia doze de julho de dois mil e dezassete, nesta Vila da Murtosa, edifício dos Paços do
Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu, extraordinariamente, o Executivo da
Câmara Municipal, pelas dezoito horas, sob a presidência do Senhor Presidente Joaquim Manuel
dos Santos Baptista, tendo comparecido o Senhor Vice-Presidente Januário Vieira da Cunha e os
Senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos, Arminda Maria Tavares Fernandes, António
Jorge Feio Bacelar Vilar, Francisco Augusto Valente Pereira e Maria Emília Morais Carrabau.--------------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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA PARA A ARU DA MURTOSA
– Após o cumprimento do estabelecido no n.º 4, do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23
de outubro, alterado pela Lei n.º 302/2012, de 14 de agosto, discussão pública do Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) para a ARU da Murtosa, bem como, as alterações nos
limites a sul da ARU, verificou-se não existir qualquer pronuncia sobre o mesmo. Foi, ainda,
cumprido o n.º 3, do artigo 17.º do referido diploma, através de pedido de emissão de parecer não
vinculativo ao IHRU, I.P., tendo esta entidade se pronunciado favoravelmente.----------------------------------- Assim e de acordo com o n.º 1, do referido artigo e diploma legal, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, aprovar e remeter o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
(PERU), que enquadra a Operação de Reabilitação Urbana (ORU) sistemática a desenvolver na
ARU da Murtosa, à Assembleia Municipal, para aprovação.-----------------------------------------------------

2

-------- OTIS-ATUALIZAÇÃO DO PREÇO DO SERVIÇO PRESTADO AO CONTRATO – C41744 –
Foi presente uma informação da trabalhadora Isabel Castro, datada de 27 de junho de 2017,
dando conta que o preço proposto para atualização do contrato C41744, pela OTIS, se encontra
nos parâmetros normais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, face ao exposto, deliberou, por unanimidade, aceitar o valor mensal
proposto, pela OTIS, de 40,65€ (quarenta euros e sessenta e cinco cêntimos) para renovação do
contrato C41744.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 9, DA EMPREITADA
“PARQUE DE LAZER DO MONTE” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º
9, da empreitada de “Parque de Lazer do Monte”, adjudicada à firma António Saraiva e Filhos,
Lda., no valor de 74.288,14€ (setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito euros e catorze
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 78.745,43€ (setenta e oito mil,
setecentos e quarenta e cinco euros e quarenta e três cêntimos).----------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR LIQUIDADO DO IMI NO ÂMBITO DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO NA MURTOSA –
ANTÓNIO JOAQUIM PINHO DA SILVA – Foi presente o requerimento registado sob o número
2703, de 08 de junho de 2017, em nome de António Joaquim Pinho da Silva em que solicita, ao
abrigo do Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiro Voluntário na Murtosa,
o reembolso do valor liquidado, relativo ao IMI associado à habitação própria permanente. O
requerimento encontra-se devidamente acompanhado do comprovativo da liquidação do IMI, de
cópia do documento comprovativo do valor patrimonial do imóvel e de declaração emitida pela
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa. ---------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo por base o citado regulamento, deliberou,
por unanimidade, proceder ao reembolso de 235,42€ (duzentos e trinta e cinco euros e quarenta e
dois cêntimos), correspondente a 65% do valor liquidado do IMI. O valor, acima referido, deverá
ser reembolsado em duas tranches, no valor de 117,74€ e 117,68€, respetivamente, mediante
apresentação dos documentos comprovativos de liquidação.-------------------------------------------------------- PROPOSTA DE APOIOS PARA O ANO LETIVO DE 2017/2018 NO ÂMBITO DA AÇÃO
SOCIAL ESCOLAR – Foi presente pelo Senhor Vice-Presidente uma proposta de apoios para o
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ano letivo de 2017/2018 no âmbito da ação social escolar, que se anexa à presente ata e se dá
aqui por integralmente reproduzida para os devidos efeitos legais.---------------------------------------------------A Câmara Municipal depois de analisar a proposta deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição dos apoios, para o ano letivo de 2017/2018, no âmbito da ação social escolar, nos
termos e condições constantes da referida proposta.--------------------------------------------------------------------MINUTA DAS CONDIÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DOS
LOTES ATRIBUÍDOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AUTOCONSTRUÇÃO – Foi presente
pelo Senhor Vice-Presidente a minuta da condições de Constituição do Direito de Superfície dos
Lotes Atribuídos no âmbito do programa de autoconstrução da qual se anexa cópia à presente ata
e se dá aqui por integralmente reproduzida para os devidos efeitos legais.----------------------------------------A Câmara Municipal, depois de analisar a minuta, referida, deliberou, por unanimidade,
aprová-la.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste período da ordem de trabalhos, o Vereador Jorge Bacelar retirou-se da reunião em
virtude de fazer parte da Assembleia Geral da AFAVM – Associação de Fotografia e Artes Visuais
da Murtosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À AFAVM – ASSOCIAÇÃO DE FOTOGRAFIA E ARTES
VISUAIS DA MURTOSA (EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “MURTOSA – BARCOS
TRADICIONAIS DA RIA”) -Tendo em consideração o que se encontra na proposta de atribuição
de apoios no âmbito do PAC 2017, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, celebrar
protocolo de colaboração com a coletividade, supra referida, tendente à realização de exposição
de fotografia, atribuindo para o efeito um apoio financeiro no valor de 3.200,00€ (três mil e
duzentos euros) a concretizar mediante a apresentação de documentos de despesa.--------------------------Terminado este ponto o Vereador Jorge Bacelar assumiu o seu lugar na mesa.------------------------- IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MURTOSA – PROCESSO
LI/2016/204 – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS - Foram presentes os
requerimentos registados sob o número 358, complementado com o número 359, datados de 7 e
10 de julho, respetivamente, em que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Murtosa,
representada pelo seu provedor, Manuel Arcêncio da Silva, solicita a isenção do pagamento de
taxas referente ao processo de obras LI/2016/204, no valor de 15.210,21€ (quinze mil, duzentos e
dez euros e vinte e um cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal tendo em conta o pedido, deliberou, por unanimidade, remeter o
processo à Assembleia Municipal para que ao abrigo do artigo 38, n.º 3 das normas de execução
do orçamento para 2017, aprovadas na 2.ª reunião da Assembleia Municipal de 25/11/2016,
realizada em 29/11/2016, conceda a isenção solicitada atendendo a que: A Santa Casa da
Misericórdia da Murtosa é uma instituição particular de solidariedade social, registada na Direção
Geral da Segurança Social, no livro das irmandades das misericórdias, em 25/5/84, sob o n.º
12/84.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nos termos da declaração do Centro Regional de Segurança Social de Aveiro, emitida em
01/02/1989, por força do disposto no artigo 8.º do Estatuto das Instituições Particulares de
Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25/02, a Santa Casa da
Misericórdia da Murtosa é uma pessoa coletiva de utilidade publica, pelo que tem adequado
enquadramento nas alíneas b) e c) do artigo 21.º do regulamento de taxas em vigor na Murtosa
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE OURO DO MUNICÍPIO DA MURTOSA - O
Senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta de atribuição de Medalha de ouro do
Município da Murtosa, que se transcreve a seguir:-------------------------------------------------------------------------“PROPOSTA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Águeda viu nascer, em 29 de setembro de 1937, originário de famílias humildes, o Padre António Graça da
Cruz.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Já jovem, com plena consciência do seu sentido de vida, decidiu entrar para o seminário, tendo sido
ordenado sacerdote aos 29 anos de idade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Desde a docência ao exercício das funções de capelão militar, muitas foram as responsabilidades que a vida
lhe conferiu, sempre encaradas com a humildade que o carateriza e desempenhadas com a entrega e o amor
inspirador de Deus. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quis a vida que, em 1996, ele se juntasse a nós assumindo as funções de pároco em São Lourenço de
Pardelhas. Um ano mais tarde abraçou a mesma causa na paróquia de Santa Maria da Murtosa. ----------------------------------Neste percurso destaca-se, ainda, o facto de ter servido também a paróquia de Santo António do Monte,
entre os anos 2005 e 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A sua simplicidade e a sua proximidade, alimentadas no sentido de serviço, rapidamente conquistaram o
coração de muitos murtoseiros que, orientados por um líder que procurava fazer da sua dedicação exemplo, deram
corpo a muitas iniciativas, das quais se destacam, pela dimensão e importância, a construção do salão paroquial de
São Lourenço de Pardelhas e a constituição formal do primeiro Centro Social e Paroquial no Concelho da Murtosa.- ---------O inconformismo perante a privação e o sofrimento fizeram-no encontrar na sua fé a força necessária para
operar as mudanças. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A dedicação e a humildade distinguem o homem e aproximam o padre da sua comunidade.------------------------
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---------Com mais de duas décadas de vida dedicada à nossa Murtosa, o Padre António Cruz fez e continua a fazer a
diferença, mantendo o sonho e contribuindo ativamente para a construção de uma sociedade mais justa, mais atenta
aos que precisam e mais solidária.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~
---------Enquanto padre e enquanto homem procurou e procura realizar-se no serviço aos outros assumindo-se como
um exemplo que inspira todos aqueles que têm o privilégio de privar consigo.-------------------------------------------------------------Tendo por base o sumariamente exposto e o previsto no artigo 5º do regulamento das distinções honorificas
do Município da Murtosa, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir ao Sr. Padre António
Graça da Cruz a medalha de ouro do Município da Murtosa conferindo-lhe, por via disso, o titulo de cidadão
Honorário da Murtosa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Murtosa, 10 de Julho de 2017-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Baptista”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, mencionada, deliberou atribuir, por
escrutínio secreto e por unanimidade, a Medalha de ouro do Município da Murtosa, ao Senhor
Padre António Graça da Cruz.-------------------------------------------------------------------------------------------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 Presidente deu a reunião por encerrada
eram dezoito 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.-------------------------------------------------------------------

