
Ata n.º 16/2016 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE AGOSTO DE 2016 

--------No dia quatro de agosto 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 – 4.167.588,66€ (quatro milhões,

cento e sessenta e sete mil,  quinhentos e oitenta e oito euros e sessenta e seis  cêntimos)  e

Operações Não Orçamentais – 409.734,74€ (quatrocentos e nove mil, setecentos e trinta e quatro

euros e setenta e quatro cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------

   ----- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TORREIRA – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO –

RATIFICAÇÃO  DO  DESPACHO  DO  SR.  VICE-PRESIDENTE  -  Foi  presente  o  requerimento

registado sob o nº 3832, em nome da Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira, datado de 19 de

julho, a solicitar a isenção de pagamento da taxa devida pela emissão da licença especial de ruído

para a realização de um convívio com música gravada, que teve lugar no dia 24 de julho no Monte

Branco, freguesia da Torreira.---------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, isentar a Fábrica da

Igreja Paroquial da Torreira, 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.------------------------------------------------------------------------------------   

   ----- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO MONTE – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO –

RATIFICAÇÃO  DO  DESPACHO  DO  SR.  VICE-PRESIDENTE  -  Foi  presente  o  requerimento

registado sob o nº 3611, em nome da  Fábrica da Igreja Paroquial do Monte, datado de 8 de

julho, a solicitar a isenção de pagamento da taxa devida pela emissão da licença especial de ruído

referente às festas em Honra da Nossa Senhora da Boa Viagem, que se realizaram no período de

29 a 31 de julho na freguesia do Monte .-------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, isentar a Fábrica da

Igreja Paroquial Monte, 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.------------------------------------------------------------------------------------   

   ----- 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 uma inquilina incumpridora, 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.-----------------------------   

   ----- JOGOS FLORAIS DA MURTOSA 2016 -  Tendo em consideração o n.º 2 do regulamento

dos Jogos Florais da Murtosa, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir como tema:

“Romaria de S. Paio – a Grande Festa da Ria”..---------------------------------------------------------------------

-------- Mais deliberou, também por unanimidade, definir como prazo de entrega dos trabalhos o dia

30 de setembro de 2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------   

   ----- PRÉMIO DE FOTOGRAFIA DA MURTOSA 2016 -  Tendo em consideração o n.º  2 do

regulamento do Prémio de Fotografia da Murtosa, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

definir como tema: “Ria de Aveiro, um património a preservar”.-------------------------------------------------

-------- Mais deliberou, também por unanimidade, definir como prazo de entrega dos trabalhos o dia

30 de setembro de 2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------   

2



   ----- FIXAÇÃO DO VALOR DE VENDA DO CD “AGUARELA DA SAUDADE” -   Foi presente

uma proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 1 de agosto de 2016, relativa à

fixação do preço de venda ao público do CD “Aguarela da Saudade”, que se anexa à presente ata

e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.--------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta referida, deliberou, por unanimidade,

aprová-la. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   ----- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  NADO  –  NÁUTICA  DESPORTIVA  OVARENSE  –

CAMPEONATO EUROPEU DE SHARPIES – O Senhor  Presidente propôs a atribuição de um

subsídio no valor de 750,00€, à  NADO – Náutica Desportiva Ovarense, destinado a apoiar os

custos decorrentes da organização do 53.º Campeonato Europeu de Sharpies, prova que reúne

centenas de participantes e comitivas de vários países europeus e que decorre de 31 de julho e 5

de agosto, na Ria de Aveiro, mais especificamente na zona da Torreira.------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do subsídio proposto.  

--------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 vinte 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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