
Ata n.º 18/2016 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 

--------No dia um de setembro de dois mil e dezasseis, 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 – 4.116.054,25€ (quatro milhões,

cento  e dezasseis  mil,  cinquenta  e quatro  euros  e vinte  e  cinco  cêntimos)  e Operações  Não

Orçamentais – 411.670,35€ (quatrocentos e onze mil, seiscentos e setenta euros e trinta e cinco

cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- PEDIDO  DE  CERTIDÃO  DE  COMPROPRIEDADE  –  PROCESSO  CE/2016/138  –

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VEREADOR DANIEL BASTOS – Para efeitos de

ratificação foi presente o despacho, do Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos, relativo ao

pedido de certidão de compropriedade, apresentado por José António Quadros da Silva, para o

prédio que possui na Cambeia dos Cardosos, freguesia da Murtosa, a que se refere o artigo rústico

seiscentos e cinquenta e quatro daquela freguesia, processo CE/2016/138, emitida em dezanove
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de agosto de dois mil e dezasseis em virtude do requerente ter marcada escritura de compra e

venda para o prédio no decurso do mês de agosto.----------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal atenta o exposto, deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do

Senhor Vereador.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- PEDIDO  DE  CERTIDÃO  DE  COMPROPRIEDADE  –  PROCESSO  CE/2016/141  –

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VEREADOR DANIEL BASTOS - Para efeitos de

ratificação foi presente o despacho, do Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos, relativo ao

pedido de certidão de compropriedade, apresentado por José António Quadros da Silva, para o

prédio que possui na Cambeia dos Cardosos, freguesia da Murtosa, a que se refere o artigo rústico

seiscentos e cinquenta e cinco daquela freguesia, processo CE/2016/141, emitida em dezanove de

agosto de dois mil e dezasseis em virtude do requerente ter marcada escritura de compra e venda

para o prédio no decurso do mês de agosto .-------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal atenta o exposto, deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do

Senhor Vereador.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------  PEDIDO  DE  CERTIDÃO  DE  COMPROPRIEDADE  –  PROCESSO  CE/2016/144 -  Foi

presente  o  processo  o  processo  n.º  CE/2016/144,  em nome de  Martiniano  Ferreira  e Silva,

relativo a um pedido de certidão de compropriedade (2 compartes) para o prédio rústico sito na

Rua Santa  Mafalda,  freguesia  e  concelho  da Murtosa,  inscrito  no  Serviço  de Finanças  sob  o

número quatro mil e sete, que contém em anexo os pareceres emitidos pelos serviços técnicos e

despachos proferidos pelo Senhor Vereador Daniel Bastos.-----------------------------------------------------

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

constituição da compropriedade e emitir a certidão.----------------------------------------------------------------

 ------- PEDIDO DE TRANSPORTE ESCOLAR – DANIEL ALEXANDRE MIRANDA SARDO  – Foi

presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara da qual se anexa à presente ata e se dá

aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tendo em consideração o supra exposto deliberou, por unanimidade,

aprovar a proposta do Senhor Presidente, assumindo os encargos com os transportes escolares

dos alunos que no inicio do seu percurso no ensino secundário foram obrigados a matricular-se

fora do concelho da Murtosa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2016/2017 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS

ALUNOS  DO  1.º  CICLO  DO  ENSINO  BÁSICO –  Tendo  em consideração  que  durante  esta
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semana deram entrada, fora do prazo estabelecido por esta Câmara, mais algumas situações de

pedidos de apoio e que se encontram em análise, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

que este caso especifico fosse retirado da reunião e fosse reagendado para uma próxima.-----------

 -------  AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2016/2017 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS

ALUNOS NÃO RESIDENTES NO CONCELHO DA MURTOSA – Tendo em consideração que foi

efetuado um pedido de parecer ao Dr. Dário Matos e até ao momento ainda não foi recebido na

autarquia, foi deliberado, por unanimidade, retirar este assunto da ordem de trabalhos.----------------

 ------- FESTAS DE S.  PAIO 2016 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À BANDA VISCONDE DE

SALREU -   Foi  presente uma informação do Senhor Presidente da Câmara, datada de 24 de

agosto de 2016, através da qual propõe a atribuição de um subsídio no montante de 1.500,00€ à

Banda  Visconde  de  Salreu,  atendendo  a  que  a  mesma  vai  atuar  nas  Festas  de  S.  Paio,

designadamente na arruada, na procissão e num concerto que se realizará na tarde do dia oito de

setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  tendo  em  consideração  a  informação,  referida,  deliberou,  por

unanimidade,  atribuir,  à Banda Visconde de Salreu,  um subsídio no valor  de 1.500,00€ (mil  e

quinhentos euros), destinado à sua participação nas Festas de S. Paio.-------------------------------------

 ------- CORO DE SANTA MARIA DA MURTOSA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO -  O Senhor

Presidente da Câmara deu conta que à semelhança de anos anteriores, no final da Eucaristia da

Festa  do  Emigrante,  entregou-se  uma  lembrança  a  todos  os  emigrantes  e  familiares.  Nesse

sentido, foi solicitada colaboração ao Coro de Santa Maria da Murtosa, tendo em conta que o

mesmo possui, entre os seus associados, capacidade para manufaturar as referidas lembranças,

alusivas à iniciativa. Assim, para fazer face aos custos decorrentes dessa execução, propõe-se a

atribuição de um subsídio à coletividade em causa, no montante de 2.400,00€, para pagamento

das referidas lembranças. -------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  referida,  deliberou,  por

unanimidade, atribuir um subsídio ao Coro de Santa Maria da Murtosa, no montante de 2.400,00€

(dois  mil  e  quatrocentos  euros),  destinado  ao  pagamento  das  lembranças  para  a  Festa  do

Emigrante.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- ASFITA – ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DA TORREIRA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO

-  O Senhor Presidente da Câmara propôs a atribuição de um subsídio à ASFITA – Associação

Filantrópica da Torreira no montante de 800€ para custear as despesas associadas às refeições
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servidas aos elementos da produção do programa “Praias Olímpicas” emitido em direto da praia da

Torreira no passado dia 30 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, atento o exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à

ASFITA,  no  montante  de  800,00€  (oitocentos  euros),  destinado  ao  pagamento  das  refeições

servidas ao grupo da RTP.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DO

MUNICÍPIO DA MURTOSA PARA O ANO DE 2016 – APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - Foi

presente  pelo  Senhor  Vice-Presidente  uma proposta  de  atribuição  de  subsídios  à  Associação

Náutica da Torreira e à Associação Desportiva e Recreativa das Quintas no âmbito do PAC 2016,

que se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para os devidos efeitos legais. ------------

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração: As normas orientadoras do programa de apoio

às  associações  e  coletividades  do  Município  da  Murtosa;  O  atual  quadro  financeiro  do  País,

também refletido nas dificuldades sentidas pelas Autarquias Locais; A necessidade crescente de

garantir  a  sustentabilidade  económica  das  ações  a  promover  pelas  entidades  já  referidas;  O

reconhecimento  e  necessária  diferenciação  do  trabalho,  envolvimento  e,  por  consequência,

contributo dado,  por  cada coletividade/associação,  para o desenvolvimento social  e cultural  da

comunidade murtoseira, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor

Vice-Presidente, atribuindo os subsídios nos termos constantes da mesma.-------------------------------

 ------- INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DA

MURTOSA RELATIVA AO 1º  SEMESTRE DE 2016 –  Foi  presente  uma informação da firma

Oliveira, Reis & Associados, Sroc, Lda., de Lisboa, relativa à situação económica e financeira do

Município da Murtosa, relativa ao 1º semestre de 2016, a qual se anexa à presente ata e se dá

aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------

 ------- HABITAÇÃO  SOCIAL  –  RENDAS -  Foi  presente  pelo  Senhor  Vice-Presidente  uma

proposta de plano de pagamentos faseados das rendas em atraso, tendo por base a manifestação

de intenção de alguns inquilinos incumpridores, em conformidade com a deliberação de Câmara de

5 de maio de 2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal  tomou conhecimento da proposta do Senhor Vice-Presidente tendo

deliberado, por unanimidade, aprovar o plano de pagamentos apresentado.-------------------------------
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 -------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 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.------------------------------------------------------------------------------
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