
Ata n.º 20/2016 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06 DE OUTUBRO DE 2016 

--------No dia seis de outubro 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 – Neste período o Senhor Presidente da Câmara

partilhou, com os restantes colegas do executivo, o reconhecimento alcançado pelo consagrado

artista  plástico  Murtoseiro  Fernando  Silva,  radicado  na  cidade  de  Edison,  no  Estado  de  New

Jersey,  Estados  Unidos  da  América,  nomeadamente  pela  autoria  recente  de  dois  murais,

localizados na entrada do edifício da Câmara Municipal local, que representam, respetivamente,

uma  homenagem  à  cidade  de  Edison,  com  referências  às  suas  múltiplas  vivências  e  uma

homenagem ao grande génio  universal  que deu nome à cidade:  Thomas A.  Edison.  Partilhou

também o facto do criador  Murtoseiro  ter  sido,  recentemente,  agraciado,  pela sua capacidade

criativa, com um conjunto de distinções, nomeadamente o título de “Cidadão do Ano”, pela Edison

Chamber  of  Commerce  e  o  “Prémio  de  Excelência”,  da  Edison  Arts  Society,  tendo  recebido,

igualmente, um louvor público da autarquia de Edison. -----------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal,  no  conhecimento  das  distinções  atribuídas  a  Fernando  da  Silva,

deliberou, por unanimidade, congratular o artista plástico Murtoseiro pelo reconhecimento do seu

trabalho, obtido na sua cidade de acolhimento, assumindo-se o facto como um motivo de orgulho
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para todos os Murtoseiros e um exemplo notável da forma como os nossos conterrâneos se têm

destacado além fronteiras, nos mais diversos domínios.----------------------------------------------------------

 -------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 – 4.387.632,91€ (quatro milhões,

trezentos  e  oitenta  e  sete  mil,  seiscentos  e  trinta  e  dois  euros  e  noventa  e  um cêntimos)  e

Operações Não Orçamentais – 411.359,55€ (quatrocentos e onze mil,  trezentos e cinquenta e

nove euros e cinquenta e cinco cêntimos).----------------------------------------------------------------------------

  ------ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CONFRARIA GASTRONÓMICA “O MOLICEIRO” -  Foi

presente pelo Senhor Presidente uma proposta em que dá conta que a Confraria Gastronómica “O

Moliceiro”  assume-se,  de  alguns  anos  a  esta  parte,  como uma instituição  que,  para  além do

trabalho desenvolvido na promoção gastronómica dos produtos da Nossa Ria, colabora ativamente

com a Autarquia na concretização de inúmeras iniciativas, de entre as quais se pode destacar, a

título de exemplo, o apoio dado aos passeios cicloturísticos dos Emigrantes, ao acolhimento das

reuniões  do Conselho Diretivo da CIRA e ao acolhimento de convidados que participaram em

diversos eventos no nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------

-------- Face ao exposto propõe que se atribua um subsídio no valor de 2.140,00€ (dois mil cento e

quarenta euros) para fazer face aos encargos que a instituição assumiu nos anos de 2015 e 2016

com a concretização de um conjunto de eventos, alguns dos quais já supra identificados.-------------

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

Confraria Gastronómica “O Moliceiro” um subsídio no valor de 2.140,00€ (dois mil cento e quarenta

euros) para fazer face às despesas associadas à realização dos eventos em causa.--------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  AO  GRUPO  MUSICAL  BUNHEIRENSE - O  Senhor

Presidente propôs  a  atribuição  de  um  subsídio  no  montante  de  150,00€  ao  Grupo  Musical

Bunheirense,  atendendo  a que esta  coletividade assumiu  os  custos  com o concerto  do  ciclo

“Música no Museu”,  atividade que se desenvolve mensalmente no auditório da COMUR-Museu

Municipal, com a apresentação de vários músicos Murtoseiros.------------------------------------------------

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

unanimidade, atribuir, ao Grupo Musical Bunheirense, um subsídio no valor de 150,00€ (cento e
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cinquenta euros), destinado aos custos associados com a atuação do Grupo “Os K” que realizou o

concerto do mês de setembro da iniciativa “Música no Museu”. ------------------------------------------------

 ------ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  AO  RANCHO  FOLCLÓRICO  “AS  ANDORINHAS  DE  S.

SILVESTRE” –  O  Senhor  Vice-Presidente  propôs  a  atribuição  de  um  subsídio  no  valor  de

1.350,00€,  ao Rancho Folclórico “As Andorinhas de S. Silvestre”,  destinado à participação dos

grupos que se associaram, na noite de 7 de setembro, ao evento das “Rusgas” inserido nas Festas

de S. Paio 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 ------- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  AO  AGRUPAMENTO  DE  ESCOLAS  DA  MURTOSA  -

PROGRAMA DE RECONHECIMENTO DE MÉRITO AOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO – O

Senhor  Presidente  da  Câmara  propôs  a  atribuição  de  subsídio  no  valor  de  2.500,00€,  ao

Agrupamento  de  Escolas  da  Murtosa,  destinado  a  dar  continuidade  ao  programa  de

reconhecimento de mérito aos alunos do agrupamento.--------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal analisou a proposta, supra referida, tendo deliberado, por unanimidade,

atribuir ao Agrupamento de Escolas da Murtosa um subsídio no montante de 2.500,00€ (dois mil e

quinhentos euros) para suportar as despesas com os prémios a atribuir e com as iniciativas de

índole cultural em que participarão os alunos a distinguir.--------------------------------------------------------

 ------- PLANO ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA TORREIRA -   Foi presente a

proposta  do  Plano  Estratégico  de  Reabilitação  Urbana  da  Torreira,  a  qual  se  anexa  cópia  à

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

-------- A  Câmara  Municipal  depois  de  analisar  o  documento  considerou  estarem  reunidas  as

condições para abertura da discussão pública, nos termos do previsto no artigo 89.º do Decreto-Lei

n.º  80/2015,  de  14  de  maio,  por  remissão  do  n.º  4  do  artigo  17.º  do  Regime  Jurídico  da

Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado

pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. A Câmara Municipal determina um período de 30 dias para

a discussão pública que deve iniciar 5 dias após a publicação do respetivo aviso no Diário da

República.  A proposta estará disponível  para consulta  nos serviços  administrativos (Balcão de

Atendimento Integrado) durante os dias úteis e no horário de atendimento público. Os documentos

estarão  ainda  disponíveis  na  página  da  internet  do  Município.  As  participações  deverão  ser

dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, entregues no Balcão de Atendimento Integrado do

Município ou remetidos por correio tradicional (para: Edifício dos Paços do Município, Praça do
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Município, n.º 1, 3870-101 Murtosa) ou por correio eletrónico (para:  presidência@cm-murtosa.pt).

A discussão pública deve assim ser publicitada: na 2.ª Série do Diário da República; por editais no

Edifício Paços do Concelho e Juntas de Freguesia; em dois jornais diários; num semanário de

grande expansão nacional; na página da internet da Câmara Municipal. ------------------------------------

 ------- CLARIFICAÇÃO DOS DIREITOS (ARTIGO 5.º) CONSTANTES NO REGULAMENTO DE

DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO NA MURTOSA  –

Foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara a seguinte proposta:  “Tendo em consideração

que, a aplicabilidade prática do Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiro

Voluntário  na  Murtosa,  publicado  no  Diário  da  República,  2.ª  Série  n.º  274/2015,  de  18  de

dezembro, tem suscitado algumas fundadas dúvidas proponho: -----------------------------------------------

-------- 1- Que se considere que a definição e âmbito previstos nos artigos 2.º e 3.º, respetivamente,

integram os bombeiros voluntários que residem fora do concelho mas que fazem parte do nosso

quadro de comando e quadro ativo;-------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2- Que a Câmara considere que o previsto no n.º 5 do artigo 5.º do referido regulamento tem

incidência sobre toda a escolaridade obrigatória, assumindo a autarquia, no que aos 2/3 ciclos e

secundário  diz  respeito,  as  comparticipações  previstas  pela  tutela  para  o  escalão  A,

nomeadamente em alimentação, aquisição de manuais escolares e material escolar. As respetivas

despesas  para  efeitos  de  comparticipação  terão  que  ser  documentalmente  comprovadas  pelo

beneficiário, sendo os valores em causa restituídos ao balcão da Câmara Municipal”.------------------

-------- A Câmara Municipal analisou a proposta tendo deliberado, por unanimidade, considerá-la

como adequada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ALUNOS  DO  1.º  CICLO  DO  ENSINO  BÁSICO  –  AJUSTAMENTO  DOS  AUXÍLIOS

ECONÓMICOS - Foi presente pelos serviços de ação social uma informação que se anexa cópia à

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

-------- Considerando que de acordo com o artigo 127.º da Lei do Orçamento de Estado para 2016

as escolas distribuíram gratuitamente os manuais escolares a todos os estudantes do 1.º ano do

1.º ciclo do ensino básico;--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Considerando que em reunião de Câmara de 18/08/2016 foi deliberado atribuir aos alunos

carenciados do 1.º ciclo do ensino básico o apoio para a aquisição de manuais escolares, inclusive

aos alunos do 1.º ano;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Considerando que apenas foram distribuídos gratuitamente os manuais escolares, tendo os

encarregados de educação de adquirir os cadernos de atividades (fichas de trabalho) relativos a

cada um dos manuais no valor global de 25,45€;--------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal  sob  pena  de  duplicação  de  um  mesmo  apoio  e  de  violação  dos

princípios da equidade e da discriminação positiva que presidem à atribuição de apoios, deliberou,

por unanimidade, revogar a sua deliberação de 18/08/2016 relativamente aos alunos beneficiários

do escalão A e B, do 1.º ano, do 1.º ciclo do ensino básico.------------------------------------------------------

-------- Mais  deliberou,  também,  por  unanimidade,  proceder  à  atribuição,  aos  alunos  acima

referidos, do valor de 25,45€ (vinte e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos) correspondente aos

cadernos de atividades (fichas de trabalho) relativos a cada um dos manuais,  devendo para o

efeito os encarregados de educação apresentarem o respetivo documento legal de despesa.--------

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

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO -  Foi presente pelos serviços de ação social, a

listagem dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas da Murtosa, que

requereram, já fora do prazo, a atribuição de apoios no âmbito da Ação Social Escolar, que se

anexa à presente ata, dando-se aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.-----------------------

-------- A Câmara Municipal, após ter analisado o documento, deliberou, por unanimidade, aprovar

a listagem proposta, que descreve os apoios a conceder para a aquisição de manuais escolares no

âmbito da Ação Social Escolar, no que aos alunos do 2.º, 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do ensino

básico diz respeito, atribuindo aos alunos do 1.º ano a quantia de 25,45€ (vinte e cinco euros e

quarenta e cinco cêntimos) para aquisição dos cadernos de atividades (fichas de trabalho) relativos

a cada um dos manuais, devendo para o efeito os encarregados de educação apresentarem o

respetivo documento legal de despesa.------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- AÇÃO  SOCIAL  ESCOLAR  ANO  LETIVO  2016/2017  –  ENSINO  PRÉ-ESCOLAR

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA -  Foi presente pelos serviços de ação social, informação

com as listagens dos alunos do Ensino Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas da Murtosa, que

procederam, já fora do prazo,  à inscrição nos serviços da Componente de Apoio à Família ou

requereram  a  atribuição  de comparticipação  nas  mensalidades  dos  referidos  serviços,  que  se

anexa à presente ata, dando-se aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.-----------------------

--------A Câmara Municipal, após ter analisado a informação, referida, deliberou, por unanimidade,

aprovar as listagens propostas.-------------------------------------------------------------------------------------------
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 ------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2016/2017 – ALUNOS COM NECESSIDADES

EDUCATIVAS ESPECIAIS -  Foi presente pelos serviços de ação social uma informação que se

anexa cópia à presente e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.-----------------------

-------- A Câmara Municipal, atenta o exposto deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A a

todos os alunos constantes da lista e no caso dos alunos do pré-escolar conferir a gratuitidade da

refeição escolar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Mais deliberou, também por unanimidade, no caso dos alunos com necessidades educativas

especiais que tenham Currículum Especifico Individual, cujos os tradicionais manuais não tenham

aplicabilidade, admitir que o valor atribuído de comparticipação para manuais aos restantes alunos

possa ser utilizado, nestes casos, para aquisição de material escolar adequado ao seu processo

de aprendizagem, devendo para o efeito os encarregados de educação apresentarem o respetivo

documento legal de despesa.---------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- TRANSPORTE  ESCOLAR  DOS  ALUNOS  DO  SECUNDÁRIO –  Foi  presente  o

requerimento registado sob o número 4983, datado de 02/09/2016, em nome de Adriana Rebelo

Ferreira  a  solicitar  o  transporte  escolar  do  Bunheiro  para  a  Escola  Padre  António  Morais  da

Fonseca, que se encontra acompanhado por uma informação da técnica superior Rosa Almeida.---

-------- A Câmara Municipal depois de analisar a informação deliberou, por unanimidade, deferir o

requerimento da aluna tendo em conta que a mesma sempre fez e continua a fazer o seu percurso

escolar  no Agrupamento de Escolas da Murtosa e que o deferimento do presente pedido não

acarreta qualquer custo adicional à autarquia na medida em que o passe a atribuir terá incidência

territorial circunscrita ao Concelho da Murtosa.----------------------------------------------------------------------

 ------- COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DE PARDELHAS – PROCESSO CE/2016/140

– PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS – Foi presente o requerimento, registado

sob  o  número  389,  de  12  de  agosto  de  2016,  em  nome  da  Fábrica  da  Igreja  Paroquial  de

Pardelhas,  através  do  qual  solicita,  a  isenção  das  respetivas  taxas  de  emissão  de  certidão

processo CE/2016/140.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento de Taxas do

Município da Murtosa, a natureza do pedido da requerente, que tem por objetivo a construção de

um  centro  cívico,  infraestrutura  de  apoio  à  comunidade  local,  e  dado  que  se  trata  de  uma

instituição sem fins lucrativos, deliberou, por unanimidade, isentar totalmente aquela do pagamento

das taxas em causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6



 -------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.------------------------------------------------------------------------------
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