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Ata n.º 12/2016

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02 DE JUNHO DE 2016

--------No dia dois de junho 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 Vice-Presidente Januário Vieira da
Cunha, tendo comparecido os Senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos, Arminda Maria
Tavares Fernandes, António Jorge Feio Bacelar Vilar e Maria Emília Morais Carrabau.------------------------ O Senhor Vice-Presidente informou que o Senhor Presidente não estaria presente na
reunião por se encontrar em Munique numa visita à IFAT – Feira Internacional do Setor das
Tecnologias Ambientais, integrado numa comitiva da Associação de Municípios do Carvoeiro, e o
Senhor Vereador Francisco Augusto Valente Pereira, por motivos profissionais, pelo que foi
justificada a falta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 – 4.393.052,56€ (quatro milhões,
trezentos e noventa e três mil, cinquenta e dois euros e cinquenta e seis cêntimos) e Operações
Não Orçamentais – 407.380,91€ (quatrocentos e sete mil, trezentos e oitenta euros e noventa e um
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA – O
Senhor Vice-Presidente propôs a atribuição de um subsídio, no valor de 569,00€, ao
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Agrupamento de Escolas para comparticipar a visita dos alunos vencedores do concurso “À
Descoberta de Portugal” dinamizado pelas Bibliotecas Escolares e pelo Departamento de História
e Geografia, do Agrupamento de Escolas da Murtosa e para aquisição de prémios para os
melhores alunos participantes no “European Cycling Challenge 2016”, competição por equipas de
ciclistas em meio urbano, que decorreu de 1 a 31 de maio.------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal face o exposto deliberou, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de
Escolas um subsídio no valor de 569,00€ (quinhentos e sessenta e nove euros) para comparticipar
a visita dos alunos vencedores do concurso “À Descoberta de Portugal”- 84,00€ (oitenta e quatro
euros), e para aquisição de prémios para os melhores alunos participantes no “European Cycling
Challenge 2016” - 485,00€ (quatrocentos e oitenta e cinco euros).-------------------------------------------------- FREGUESIA DO MONTE – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – PEDIDO DE ISENÇÃO DE
PAGAMENTO DE TAXAS - Foi presente o requerimento da Freguesia do Monte, registado sob o
número 2579, de 24/05/2016, a solicitar a isenção do pagamento das taxas, referente à licença de
ruído no âmbito das marchas da Festa da Semana do Catrazana, que se realiza no dia 11 de
junho, no Monte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, isentar a Freguesia
do Monte do pagamento das taxas referentes à licença especial de ruído, no âmbito das marchas
da Festa da Semana do Catrazana, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento de
Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destina à realização de uma
iniciativa em prol das tradições da nossa Terra.---------------------------------------------------------------------------- PATRIMÓNIO – PROCESSO PARA A CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA DE
JUSTIFICAÇÃO – Foi presente, pelo trabalhador Manuel Martinho, uma informação dando conta
que se encontra organizado o processo para a celebração de escritura de Justificação, no Cartório
Notarial da Murtosa, relativamente aos seguintes prédios: a) Prédio urbano, constituído pelo
edifício que se destinou ao ensino primário, sito na Rua 1.º de Novembro, freguesia da Torreira,
Concelho da Murtosa, inscrito na matriz sob o artigo número 816; b) Prédio urbano, constituído
pelo edifício que se destinou ao ensino primário, sito no lugar das Quintas do Sul, freguesia da
Torreira, inscrito na matriz sob o artigo número 639; c) Prédio urbano, constituído pelo edifício que
se destinou ao ensino primário, sito na Rua Cónego Manuel Nédio de Sousa, Freguesia do
Bunheiro, concelho da Murtosa, inscrito na matriz sob o artigo número 1008; d) Prédio urbano,
constituído pelo edifício que se destinou ao ensino primário, sito na Rua Padre Dr. Gonçalo António
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Tavares de Sousa, freguesia do Bunheiro, concelho da Murtosa, inscrito na matriz sob o artigo
número 1053; e) Prédio urbano, constituído pelo edifício destinado ao ensino primário, sito na Rua
Professor Abílio Ramos, freguesia do Bunheiro, concelho da Murtosa, inscrito na matriz sob o
artigo número 1013; f) Prédio urbano, constituído pela escola primária do Monte, sito na Rua Jornal
Concelho da Murtosa, freguesia do Monte, concelho da Murtosa, inscrito na matriz sob o artigo
número 804; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação supra referida e deliberou, por
unanimidade, realizar a escritura de Justificação dos prédios supra descritos.-----------------------------------CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA “PARQUE DE LAZER DO
MONTE” - ABERTURA DE PROCEDIMENTO – Foram presentes o Projeto e as Peças do
Procedimento, relativos ao Concurso Público para a Execução da Empreitada “Parque de Lazer do
Monte”, cujo valor base é de 1.020.731,53€ (um milhão, vinte mil, setecentos e trinta e um euros e
cinquenta e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos acima indicados,
bem como proceder à abertura de concurso público para a execução da obra.----------------------------------CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA “PARQUE DE LAZER DO
MONTE” – PROPOSTA DE JÚRI – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, designar para
o procedimento acima indicado a seguinte constituição de júri:--------------------------------------------------------Membros efetivos: Eng. Fernando Miranda – Presidente; Eng. João Fidalgo e Eng.ª Leonor
Farelo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nas suas faltas e impedimentos, o presidente do Júri será substituído pelo Sr. Eng. João
Fidalgo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membros suplentes: Sr. José Faria e Dr.ª Manuela Ribeiro------------------------------------------------------CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA “PARQUE DE LAZER DO
MONTE” – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Foi presente um mapa elaborado pelo Eng.º João
Fidalgo, a propor a repartição de encargos da empreitada supra indicada, da seguinte forma:---------------Ano de 2016 – 423.603,58€ (quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e três euros e
cinquenta e oito cêntimos);--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ano de 2017 – 597.127,95€ (quinhentos e noventa e sete mil, cento e vinte e sete euros e
noventa e cinco cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------------

4

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente repartição de encargos.
-------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 dezoito horas e quinze 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.---------------------------------------------------------------

