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Ata n.º 25/2016

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

--------No dia dois de dezembro 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 Vice-Presidente Januário Vieira da
Cunha, tendo comparecido os Senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos, Arminda Maria
Tavares Fernandes, Francisco Augusto Valente Pereira e Maria Emília Morais Carrabau.-------------------- O Senhor Vice-Presidente informou que o Senhor Presidente da Câmara não estaria
presente na reunião por se encontrar a gozar um dia de férias.-------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente informou, ainda, que o Senhor Vereador António Jorge Feio
Bacelar Vilar, chegaria mais tarde.----------------------------------------------------------------------------------------------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 – 4.188.691,17€ (quatro milhões,
cento e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e um euros e dezassete cêntimos) e Operações
Não Orçamentais – 409.081,41€ (quatrocentos e nove mil e oitenta e um euros e quarenta e um
cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS
QUINTAS - Tendo em consideração que:-----------------------------------------------------------------------------
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-------- 1) A Associação Desportiva e Recreativa das Quintas possui uma equipa de futebol, com
praticantes que não se enquadram nos escalões de formação;-------------------------------------------------------- 2) Se trata de atividade desportiva informal e não federada, que envolve um número
significativo de cidadãos, fomentando, desta forma, a atividade física e o bem estar;--------------------------- 3) A participação desta equipa em torneios, fora do concelho, pode representar um relevante
veículo promocional do território, através da inserção, no equipamento, da referência ao Município
da Murtosa;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Desportiva e
Recreativa das Quintas um subsídio no valor de 820,00€ (oitocentos e vinte euros), para a
aquisição de equipamento desportivo para a equipa de futebol.-------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO RECREATIVO MURTOENSE - Tendo em
consideração que:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) O Centro Recreativo Murtoense possui uma equipa de futsal, com praticantes que não se
enquadram nos escalões de formação;---------------------------------------------------------------------------------------- 2) Se trata de atividade desportiva informal e não federada, que envolve um número
significativo de cidadãos, fomentando, desta forma, a atividade física e o bem estar;--------------------------- 3) A participação desta equipa em torneios, fora do concelho, pode representar um relevante
veículo promocional do território, através da inserção, no equipamento, da referência ao Município
da Murtosa;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro Recreativo Murtoense
um subsídio no valor de 230,00€ (duzentos e trinta euros), para a aquisição de equipamento
desportivo para a equipa de futsal.---------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO MUSICAL BUNHEIRENSE - O Senhor VicePresidente propôs a atribuição de um subsídio no montante de 300,00€ ao Grupo Musical
Bunheirense, atendendo a que esta coletividade organizou o concerto do ciclo “Música no
Museu”, atividade que se desenvolveu no dia 18 de novembro.------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, tendo em consideração a informação referida, deliberou, por
unanimidade, atribuir, ao Grupo Musical Bunheirense, um subsídio no valor de 300,00€ (trezentos
euros), para o fim consignado. --------------------------------------------------------------------------------------------- MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DA MURTOSA, A M´ARTE –
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DA MURTOSA E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA
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- Foi presente, pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, uma proposta de minuta do protocolo a
celebrar entre o Município da Murtosa, a M´arte-Associação Cultural da Murtosa e o Agrupamento
de Escolas da Murtosa, de que se anexa fotocópia à presente ata e se dá aqui por reproduzida
para os devidos efeitos legais.---------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, depois de analisar o protocolo de parceria, supra referido, deliberou,
por unanimidade, aprová-lo e conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para o assinar
em representação do Município da Murtosa. --------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NO
ÂMBITO DO REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO
VOLUNTÁRIO – Foram presentes duas informações da técnica superior Ana Paula Rendeiro,
dando conta que, na sequência dos requerimentos apresentados, os bombeiros voluntários
António Miguel Tavares Pinho, Sidónio Tavares da Silva Pataca, Mário António Tavares Pinho e
Maria da Ascensão Lopes Pereira preenchem os requisitos elencados no Regulamento de
Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiros Voluntário na Murtosa, com vista a poderem
usufruir das comparticipações previstas no n.º 5, do artigo 5.º daquele regulamento.--------------------------- A Câmara Municipal tendo em consideração as informações, supra citadas, deliberou, por
unanimidade, proceder à comparticipação das despesas documentalmente comprovadas, no que
diz respeito à alimentação, aquisição de manuais escolares e material escolar, pelos bombeiros
voluntários, já referidos, relativas aos respetivos descendentes: Ana Miguel Ruela e Carlos Manuel
Abreu Tavares que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, António Miguel Abreu Tavares,
Rodrigo da Silva Pinho, Gabriel da Silva Pinho, Liliana Lopes Rodrigues e Lídia Lopes Rodrigues
que frequentam o 3.º ciclo do ensino básico.------------------------------------------------------------------------------ Nesta altura deu entrada na sala o Senhor Vereador António Jorge Bacelar tendo ocupado o
seu lugar na mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MUSIKARISMA ASSOCIAÇÃO – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS DE
LICENCIAMENTO – Foi presente o oficio com a referência 2016526482, datado de 16-11-2016, da
Musikarisma Associação a solicitar a isenção das taxas de licenciamento do 33.º Festival Nacional
da Canção – Murtosa 2016 que se realizará no dia 3 de dezembro, no salão do Edifício da junta de
Freguesia do Bunheiro. O processo encontra-se instruído com um parecer do Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira.------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal atenta o exposto e de acordo com do artigo 21.º alínea a) do
Regulamento de Taxas e Licenças deliberou, por unanimidade, isentar a associação referida do
pagamento das taxas de licenciamento.--------------------------------------------------------------------------------- JOGOS FLORAIS DA MURTOSA 2016 – Foram presentes duas informações exaradas pela
trabalhadora Eliana Barroqueiro, acompanhadas das atas da atribuição dos prémios nas
Modalidades de Pintura, Poesia e Conto, do concurso mencionado em epígrafe, com o tema
“Romaria de S. Paio, a grande festa da Ria”.--------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da ata de atribuição dos prémios, supra referida,
tendo deliberado, por unanimidade, aprovar a mesma e atribuir os seguintes prémios:------------------------- MODALIDADE DE PINTURA: -----------------------------------------------------------------------------------------1º. Prémio – Obra titulada “Deixem a rusga passar”, registada com o n.º 33/16, da autoria de
Cláudia de Almeida Handem, residente na Rua do Esteiro, n.º 34, 3870-018 Bunheiro, a que
corresponde o prémio monetário de 695,37€ (seiscentos e noventa e cinco euros e trinta e sete
cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2º. Prémio – Obra titulada “Romaria de S. Paio – Homenagem a Alfredo Morais – (18721972)”, registada com o n.º 32/16, da autoria de Rui Miguel Silva Cruz, residente na Rua da
Balsa, n.º 4, 3870-197 S. Tomé Ribeiro, a que corresponde o prémio monetário de 477,39€
(quatrocentos e setenta e sete euros e trinta e nove cêntimos);--------------------------------------------------------3º. Prémio – Obra titulada “A fé na rua”, registada com o n.º 30/16 da autoria de José Maria
Oliveira Pereira, residente na Rua Ruy do Vouga, n.º 40, 3870-216 Murtosa a que corresponde o
prémio monetário de 318,80€ (trezentos e dezoito euros e oitenta cêntimos).-------------------------------------MODALIDADE DE POESIA:---------------------------------------------------------------------------------------------1º. Prémio – Obra titulada “Como quem reza”, registada com o n.º 16/16, da autoria de
Donzília da Conceição Ribeiro Martins, residente na Rua Fonte Sacra, n.º 9, 4580-399 Paredes,
a que corresponde o prémio monetário de 695,37€ (seiscentos e noventa e cinco euros e trinta e
sete cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2º. Prémio – Obra titulada “Saudade”, registada com o n.º 01/16, da autoria de Maria Amélia
Brandão de Azevedo, residente na Rua do Paraíso – 140, Livramento 2765 S. João do Estoril Estoril, a que corresponde o prémio monetário de 477,39€ (quatrocentos e setenta e sete euros e
trinta e nove cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------3º. Prémio – Obra titulada “...e da ria se fez festa”, registada com o n.º 20/16 da autoria de
Maria Ascensão Silva Matos Rodrigues, residente na Rua Hintze Ribeiro, 554, 3.º Dt.º, 4450-691
Matosinhos, a que corresponde o prémio monetário de 318,80€ (trezentos e dezoito euros e oitenta
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODALIDADE DE CONTO:---------------------------------------------------------------------------------------------1º. Prémio – Obra titulada “Bons bocados e gostosos pecados em noite de romaria”,
registada com o n.º 27/16, da autoria de Diamantino do Nascimento Lopes, residente na Rua da
Imprensa, n.º 33, 3860-496 Pardilhó, a que corresponde o prémio monetário de 695,37€
(seiscentos e noventa e cinco euros e trinta e sete cêntimos);---------------------------------------------------------2º. Prémio – Obra titulada “Adeus S. Paio”, registada com o n.º 28/16, da autoria de Celina
Lima Godinho, residente na Rua do Chão do Monte, n.º 14, 3870-016 Murtosa, a que corresponde
o prémio monetário de 477,39€ (quatrocentos e setenta e sete euros e trinta e nove cêntimos);------------3º. Prémio – Obra titulada “Os filhos de S. Paio”, registada com o n.º 24/16, da autoria de
Mário Fernando Silva Carvalho, residente na Travessa R. Vale 6, 3050-450 Pampilhosa, a que
corresponde o prémio monetário de 318,80€ (trezentos e dezoito euros e oitenta cêntimos).----------- HABITAÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DE VALORES DE RENDA - Foi presente pelo
Senhor Vice-Presidente uma proposta de alteração de valores da renda, datada de 24 de
novembro de 2016, de que se anexa fotocópia à presente ata, dando-se aqui por reproduzida para
todos os efeitos legais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação supra referida, tendo deliberado,
por unanimidade, proceder ao reajuste dos valores da renda a pagar pelo beneficiário constante da
proposta, com efeitos a partir de um de novembro de 2016.----------------------------------------------------------

ATUALIZAÇÃO DE TAXAS/RENDAS A VIGORAR EM 2017 - Foi presente uma

informação exarada pela trabalhadora Isabel Castro, datada de 16 de novembro de 2016, dando
conta que, foi publicado o valor do índice de preços no consumidor, relativo ao mês de outubro,
sobre o qual incidirá a atualização dos valores das taxas municipais e algumas rendas dos
espaços concessionados, pela Câmara Municipal, para vigorar a partir de 1 de janeiro de 2017.----------- Mais se informa, que a referida taxa foi de 0,88%.---------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, atento o exposto, deliberou, por unanimidade, atualizar o valor das
seguintes rendas de equipamentos concessionados: -------------------------------------------------------------
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-------- Exploração da Porta de Entrada para a Mobilidade Sustentável da Ria: 1.866,88€, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor;----------------------------------------------------------------------------------------------------- Exploração da Cafetaria-Bar da Praia do Monte Branco: 2.030,31€, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Exploração do Parque de Campismo da Torreira: 45.390,98€, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exploração do Ginásio das Piscinas Municipais: 3.787,55€, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE BOLSA DE ESTUDO – ATUALIZAÇÃO DE VALOR Foi presente uma informação exarada pela trabalhadora Isabel Castro, datada de 16 de novembro
de 2016, dando conta que, segundo o disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal de Bolsas
de Estudo, o valor mensal da comparticipação atribuída pela Câmara Municipal será atualizável
anualmente, em função dos índices de inflação publicados pelo Instituto Nacional de Estatística,
acumulados durante doze meses, contados de setembro a agosto.--------------------------------------------------Mais informa que, para vigorar em 2017, o índice a aplicar é 0,7%, pelo que a prestação será
atualizada para 110,65€.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, atento o exposto, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente
atualização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS – ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS PARA
2017 -Foi presente uma informação exarada pela trabalhadora Isabel Castro, datada de 17 de
novembro de 2016, dando conta de que, no cumprimento do estipulado no artigo 8.º, do
Regulamento das Piscinas Municipais da Murtosa, as taxas são atualizadas, anualmente, no mês
de janeiro de cada ano, de acordo com a taxa de inflação do Instituto Nacional de Estatística.--------------Atendendo a que o Regulamento não referencia o mês com base no qual deverá ser feita a
atualização, é indicada a taxa de inflação publicada no mês de outubro (último que consta na
tabela do Instituto Nacional de Estatística), que é de 0,88%.----------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, com base nos fundamentos constantes da deliberação tomada em 31
de outubro de 2016 que mereceu aprovação na segunda reunião da Sessão Ordinária de 25 de
novembro, realizada no dia 29 de novembro de 2016, deliberou, por unanimidade, manter para o
ano de 2017 o valor das taxas praticadas em 2016.-------------------------------------------------------------
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----- REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DAS CHURRASQUEIRAS E ALPENDRE DO PARQUE
DE MERENDAS DO LARGO DA CAPELA DE S. PAIO – ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS PARA
2017 - Foi presente uma informação exarada pela trabalhadora Isabel Castro, datada de 17 de
novembro de 2016, dando conta de que as taxas, previstas no Regulamento supra referenciado,
deverão ser atualizadas, ordinária e anualmente, em função dos índices da inflação publicados
pelo Instituto Nacional de Estatística, acumulados durante doze meses, contados de novembro a
outubro, inclusive, cujo valor é de 0,88%.------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, com base nos fundamentos constantes da deliberação tomada em 31
de outubro de 2016 que mereceu aprovação na segunda reunião da Sessão Ordinária de 25 de
novembro, realizada no dia 29 de novembro de 2016, deliberou, por unanimidade, manter para o
ano de 2017 o valor das taxas praticadas em 2016. ----------------------------------------------------------------- REGULAMENTO INTERNO DO PORTO DE ABRIGO DO BICO DA MURTOSA –
ATUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA 2017 - Foi presente uma informação exarada pela trabalhadora
Isabel Castro, datada de 17 de novembro de 2016, dando conta de que, nos termos do artigo 10.º
do Regulamento Interno do Porto de Abrigo do Bico, os valores relativos às ocupações, serão
atualizados anualmente, de forma automática, de acordo com o índice de inflação publicado pelo
Instituto Nacional de Estatística.------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, com base nos fundamentos constantes da deliberação tomada em 31
de outubro de 2016 que mereceu aprovação na segunda reunião da Sessão Ordinária de 25 de
novembro, realizada no dia 29 de novembro de 2016, deliberou, por unanimidade, manter para o
ano de 2017 o valor das taxas praticadas em 2016. ----------------------------------------------------------------- REGULAMENTO DO PORTO DE ABRIGO DA TORREIRA – ATUALIZAÇÃO DE TAXAS
PARA 2017 - Foi presente uma informação exarada pela trabalhadora Isabel Castro, dando conta
de que, nos termos do artigo 7.º do Regulamento do Porto de Abrigo do Bico da Torreira, os
valores relativos às ocupações, serão atualizados anualmente, de forma automática, de acordo
com o índice de inflação publicado pelo Instituto Nacional de Estatística.-------------------------------------------Para a atualização a vigorar no ano de 2017, o índice de inflação publicado pelo INE, relativo
ao mês de outubro, é de 0,88%.-----------------------------------------------------------------------------------------.
-------- A Câmara Municipal, com base nos fundamentos constantes da deliberação tomada em 31
de outubro de 2016 que mereceu aprovação na segunda reunião da Sessão Ordinária de 25 de
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novembro, realizada no dia 29 de novembro de 2016, deliberou, por unanimidade, manter para o
ano de 2017 o valor das taxas praticadas em 2016. -------------------------------------------------------------------Neste período dos trabalhos os Senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos e
Francisco Augusto Valente Pereira ausentaram-se da reunião, em virtude de fazerem parte do
corpo ativo dos Bombeiros Voluntários da Murtosa.----------------------------------------------------------------------- ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO DA MURTOSA – Foi presente a alteração ao
Regulamento de Diferenciação Positiva do Exercício de Atividade de Bombeiro Voluntário na
Murtosa, 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 maioria, com a abstenção do Vereador António
Jorge Bacelar, submeter o projeto de alteração, com incidência exclusiva sobre o artigo 5.º, a
discussão/consulta pública, nos termos da legislação em vigor. ---------------------------------------------------- Terminada esta deliberação, os Vereadores Daniel Henriques Bastos e Francisco Augusto
Valente Pereira entraram na sala de reuniões tendo assumido os seus lugares na mesma.------------------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 trinta 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.-------------------------------------------------------------------

