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Ata n.º 8/2017

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06 DE ABRIL DE 2017

--------No dia seis de abril 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 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.--------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – Não houve pedidos de 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------BALANCETE – A Câmara Municipal tomou conhecimento que, em relação ao dia de ontem,
havia em cofre os seguintes montantes: Operações Orçamentais – 3.878.768,36€ (três milhões,
oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito euros e trinta e seis cêntimos) e
Operações Não Orçamentais – 419.088,24€ (quatrocentos e dezanove mil, oitenta e oito euros e
vinte e quatro cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- BOLSAS DE ESTUDO – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16 DE
MARÇO DE 2017 – O Senhor Presidente informou que na deliberação de Câmara de 16 de março
de 2017, na atribuição de bolsas de estudo por frequência do ensino superior omitiu-se o nome da
requerente com direito a bolsa, Tatiana Sousa Gomes, pelo que solicita à Câmara Municipal que
proceda à retificação da deliberação já mencionada.---------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal atento o exposto deliberou, por unanimidade, proceder à retificação da
deliberação de Câmara, concedendo a bolsa de estudo a Tatiana Sousa Gomes, conforme conclui
a ata da reunião da Comissão de Análise das Candidaturas que se realizou em 17 de janeiro de
2017 e constitui anexo à ata deste executivo n.º 6/2017.----------------------------------------------------------- BOLSAS DE ESTUDO AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO
POSITIVA DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO NA MURTOSA – Foram presentes os
requerimentos para atribuição de bolsa de estudo ao abrigo do Regulamento de Diferenciação
Positiva da Atividade de Bombeiro Voluntário na Murtosa, em nome de Arlindo Manuel Oliveira
Sousa, Carina Oliveira Ruela, José Bernardo Faria Silva e Rui Filipe Oliveira Ruela, devidamente
acompanhados de informação da trabalhadora Rosa Almeida.-------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo por base o citado regulamento, deliberou,
por unanimidade, atribuir aos requerentes a bolsa de estudo por frequência do ensino superior.- ----- AUTO DE VISTORIA DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE
CAMPISMO E ARRANJOS ENVOLVENTES” - Foi presente o auto de vistoria dos trabalhos de
“Construção do Parque de Campismo e Arranjos Envolventes”, adjudicados à firma Sociedade de
Construções Civis e Obras Públicas, António Rodrigues Parente, S.A, cuja receção provisória foi
feita em 31 de outubro de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, tendo em consideração o disposto no n.º 2 do artigo 3.º, do Decreto-Lei
n.º 190/2012, de 22 de agosto, deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação de 25% da
caução total da obra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTO DE VISTORIA DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE

CAMPISMO E ARRANJOS ENVOLVENTES – TRABALHOS COMPLEMENTARES” - Foi
presente o auto de vistoria dos trabalhos de “Construção do Parque de Campismo e Arranjos
Envolventes-Trabalhos Complementares”, adjudicados à firma Sociedade de Construções Civis e
Obras Públicas, António Rodrigues Parente, S.A, cuja receção provisória foi feita em 19 de
setembro de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, tendo em consideração o disposto no n.º 2 do artigo 3.º, do Decreto-Lei
n.º 190/2012, de 22 de agosto, deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação de 25% da
caução total da obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DE
CAMINHOS RURAIS DAS FREGUESIAS DO BUNHEIRO E MURTOSA - Foi presente o auto de
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receção definitiva da empreitada de “Pavimentação de Caminhos Rurais das Freguesias do
Bunheiro e Murtosa”, adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda.
devidamente assinado pelo representante da Câmara Municipal e pelo representante do
empreiteiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a obra, bem como
libertar as garantias que se encontram cativas.------------------------------------------------------------------------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 4, DA EMPREITADA DE
“MOLHE NORTE DO PORTO DE ABRIGO DA TORREIRA - Foi presente o auto de medição de
trabalhos contratuais n.º 4, da empreitada de “Molhe Norte do Porto de Abrigo da Torreira”,
adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 24.642,00€
(vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
num total de 26.120,52€ (vinte e seis mil, cento e vinte euros e cinquenta e dois cêntimos).-----------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- REVISÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃOFoi
presente o projeto de revisão ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, após o
período estabelecido na Lei para os eventuais interessados apresentarem contributos, sem que se
tenha registado qualquer participação.---------------------------------------------------------------------------------------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o projeto de revisão a
discussão/consulta pública, nos termos da legislação em vigor. ---------------------------------------------------- PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DA
MURTOSA PARA O ANO DE 2017 – APRECIAÇÃO DE CANDIDATURAS – O Senhor
Presidente da Câmara solicitou que este ponto fosse retirado desta reunião para que fossem
solicitados esclarecimentos adicionais a um número significativo de coletividades.------------------------------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 Presidente deu a reunião por encerrada
eram dezanove horas, 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.------------------------------------------------------------------------------

