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Ata n.º 10/2016

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE MAIO DE 2016

--------No dia cinco de maio 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 – 3.603.160,44€ (três milhões,
seiscentos e três mil, cento e sessenta euros e quarenta e quatro cêntimos) e Operações Não
Orçamentais – 409.030,56€ (quatrocentos e nove mil e trinta euros e cinquenta e seis cêntimos).---------- CAFETARIA-BAR DO PARQUE MUNICIPAL – ATUALIZAÇÃO DE RENDA – Foi presente
uma informação da colaboradora Isabel Castro, datada de 20 de abril de 2016, dando conta que,
no cumprimento do estipulado no contrato para a cessão dos direitos de exploração do
equipamento de cafetaria-bar do Parque Municipal, a contraprestação deverá ser atualizada, de
acordo com os índices de inflação publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, acumulados
durante doze meses, contados de abril a março, inclusive, cujo valor é de 0,45%. Informa ainda,
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que, nestes termos, a contraprestação anual, devidamente atualizada, é de 5.484,57€ (cinco mil,
quatrocentos e oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos).----------------------------------------------------------A Câmara Municipal, atento o exposto, deliberou, por unanimidade, proceder à atualização
da contraprestação anual devida pela cessão de direitos de exploração do equipamento de
cafetaria-bar do Parque Municipal, que será de 5.484,57€ (cinco mil, quatrocentos e oitenta e
quatro euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal em vigor.---------------------------- ALIENAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA ACERTO DE ESTREMAS – O Senhor
Presidente deu conta que o Sr. David Esteves Pinto, proprietário do único prédio urbano que
confina com a pequena parcela que o Município desafetou do domínio publico, veio, de novo,
reiterar o seu interesse na aquisição do referido prédio, com o objetivo de proceder ao acerto de
estremas da sua propriedade.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Aliás, o processo de desafetação do domínio público para o domínio privado do Município
da parcela em causa resultou de uma manifestação de interesse do requerente já referido, que deu
entrada em 2003.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto e porque o prédio na posse do Município apenas pode interessar ao
confinante a norte, na medida em que não possui, só por si, condições de edificabilidade, a
Câmara Municipal solicitou ao gabinete técnico uma avaliação que permita sustentar uma proposta
a apresentar pelo Município ao requerente.---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar a informação técnica referida deliberou, por maioria,
com a abstenção do Senhor Vereador Jorge Bacelar e o voto favorável dos restantes membros,
propor ao requerente o valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros) para a alienação do referido
prédio, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 03060, de 19/01/05.--------------------------- CARLOS DIAS MARTINS, LDA. - PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE
CANCELAMENTO DE DIREITO DE REVERSÃO – LOTE DE TERRENO NA ZONA INDUSTRIAL
– Foi presente pela empresa Carlos Dias Martins, Lda. o ofício com a ref.ª 5384.021/16, datado
de 28 de abril de 2016, a solicitar a emissão de certidão de cancelamento do direito de reversão do
imóvel, sito na Zona Industrial, freguesia do Bunheiro, com o artigo matricial 2433, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Murtosa sob o registo n.º 06085/0906, adquirido em leilão
público. O presente requerimento encontra-se acompanhado de uma informação do Chefe da
Divisão Administrativa e Financeira, que foi lida e se encontra anexa ao pedido formulado pela
requerente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal, atenta o exposto, deliberou por unanimidade proceder à emissão de
certidão de cancelamento de direito de reversão do imóvel acima descrito.--------------------------------------- OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA NAS FESTAS DO S. PAIO 2016 – ATRIBUIÇÃO DE
LUGARES – Pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara foi presente uma informação relativa à
ocupação da via pública nas Festas do S. Paio, na Torreira, referente ao ano de 2016, que
decorrerão entre os dias 2 e 8 de setembro, a qual foi lida e se anexa à presente ata, dando-se
aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.--------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação tendo deliberado, por unanimidade,
aprovar as normas orientadoras propostas, que servirão de base à distribuição dos lugares pelos
interessados na ocupação dos mesmos, no período das Festas do S. Paio da Torreira, no ano de
2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ HABITAÇÃO SOCIAL – RENDAS - Tendo presente a existência de um número significativo
de incumprimentos verificados nos contratos de arrendamento de fogos de habitação social e o
facto de, aos valores da renda em atraso, com elevada expressão, acrescerem ainda os
agravamentos, previstos nas clausulas contratuais, por forma a estabelecer um critério transversal
de cobrança coerciva dos valores devidos, foi solicitado ao Dr. Dário Matos um competente
parecer acerca da metodologia a adotar, tendo presentes os princípios da equidade e da justiça,
em particular para com os inquilinos cumpridores.------------------------------------------------------------------------- No parecer, referido, o qual se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzido para
efeitos legais, o jurisconsulto é do entendimento que o Município pode abrir um período excecional
de regularização de dívidas, nas seguintes condições:------------------------------------------------------------------- 1) Conceder aos inquilinos a possibilidade de pagamento das rendas em atraso, acrescidas
de juros à taxa legal, fixada atualmente em 5,186%;---------------------------------------------------------------------- 2) Na condição do incumprimento da oportunidade excecional agora dada, implicar a
obrigação, por parte do inquilino, do pagamento das rendas em dívidas acrescidas da quantia em
mais 50% e, ainda, da resolução do contrato de arrendamento com o inerente despejo.----------------------- A Câmara Municipal, atento o teor do parecer jurídico acima referido e numa derradeira
tentativa de colaboração com os inquilinos que se encontram em situação irregular deliberou, por
unanimidade:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fixar como período excecional para a regularização das dívidas, nas condições do já citado
parecer, o prazo compreendido entre os dias 1de junho e 31 de agosto do corrente ano;--------------
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-------- Notificar todos os inquilinos em situação irregular que a não utilização do período excecional
agora concedido implicará, nos termos do parecer jurídico solicitado, a resolução do contrato com
o consequente despejo e a cobrança coerciva dos valores em dívida;----------------------------------------------- Entender, como regularização da dívida, o pagamento efetivo de todas as importâncias
devidas ou a apresentação de um plano de regularização dos montantes em dívida que venha a
ser aprovado pela autarquia, dentro do período concedido para o efeito considerando-se como
admissível que o referido plano proponha o pagamento imediato de, no mínimo 25% do valor em
dívida, e a liquidação do remanescente, em prestações, cuja periodicidade não poderá ser superior
a trimestral, e o número máximo de prestações propostas não poderá ser superior a 10;---------------------- Considerar incumprimento do plano de pagamentos quando o inquilino faltar às obrigações
assumidas nos termos do referido plano ou deixar de honrar os seus compromissos correntes,
nomeadamente o pagamento das respetivas rendas.-------------------------------------------------------------------- CASA DO BENFICA DA MURTOSA – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO - IMPOSTO
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - Foi presente o ofício registado sob o n.º 2143, datado de
28/04/2016, da Casa do Benfica da Murtosa, solicitando um apoio para comparticipação da 1.ª
prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis, a pagar pela associação em 2016, relativo à sede
da coletividade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, tendo em consideração que o Imposto Municipal sobre Imóveis é um
imposto de cariz municipal e que a coletividade em causa prossegue fins de interesse social local,
deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, no montante de 355,77€ (trezentos e cinquenta e
cinco euros e setenta e sete cêntimos), valor global do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano
de 2016, sendo a coletividade ressarcida do valor mediante a apresentação do documento
comprovativo de despesa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CORO DE SANTA MARIA DA MURTOSA – O Senhor
Presidente da Câmara deu conhecimento que os Grupos Corais Litúrgicos da Murtosa irão a
Roma, de 9 a 12 de setembro, respondendo ao convite que lhes foi dirigido pelos Sr.º Pe.
Fernando José Caldas (Reitor do Colégio Pontifício Português) e do Pe. Fernando Dominguez
Novo (Secretário-Geral das Pontifícias Obras de São Pedro Apóstolo), a fim de participarem na
animação, através do canto, em celebrações religiosas que se irão realizar nas Igrejas do Pontifício
Colégio Português (Vaticano) e de Santo António dos Portugueses (Roma). ------------------------------

5

-------- A Câmara Municipal tendo em consideração os fundamentos apresentados pelo Sr.
Presidente, deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 5.000,00€ (cinco mil
euros) ao Coro de Santa Maria da Murtosa para ajudar na comparticipação das despesas da
viagem dos Grupos Corais Litúrgicos da Murtosa a Roma – Vaticano.---------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TORREIRA – Foi
presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 02 de maio de 2016, que a
seguir se transcreve:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“No nosso Concelho ainda persistem um conjunto de tradições que se revelam de enorme
importância cultural, social e até económica. Exemplo deste facto são as romarias que ainda continuam a
ser promovidas pelas Paróquias através de um punhado de homens dedicados conhecidos normalmente
por “Comissão de Festas”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O reconhecimento por parte da Autarquia ao mérito e importância destas iniciativas é, antes de mais,
um sinal de coerência para com uma estratégia de promoção e valorização da identidade de um povo.-------------É frequente este tipo de iniciativas gerarem atratividade junto de comerciantes (feirantes) que
procuram estas reuniões festivas para desenvolveram alguma atividade comercial instalando as suas
tendas ou caravanas no espaço público. Tal ação tem-se, por vezes, manifestado geradora de alguns
conflitos, nomeadamente na circulação rodoviária dado que não existe qualquer controle prévio no que a
essa ocupação diz respeito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, torna-se fundamental a intervenção da Câmara Municipal no licenciamento e definição do tipo
de ocupação do espaço público, de forma a serem acautelados todos os interesses envolvidos e criadas as
condições para que as forças de segurança possam exercer a sua atividade fiscalizadora.-----------------------------Este tipo de envolvimento da Autarquia gerará, para a mesma, uma receita proveniente do
licenciamento da ocupação do espaço público.--------------------------------------------------------------------------------------Efetivamente, a receita em causa resultará, de forma direta, das dinâmicas promovidas pela
comunidade não me parecendo, salvo melhor opinião, razoável a Câmara Municipal reconhecer mérito e
importância nessas iniciativas, hoje cada vez mais difíceis de materializar, pois dependem, do ponto de
vista financeiro, exclusivamente dos recursos da comunidade envolvida e, simultaneamente, cobrar taxas
relativas ao evento sem que lhe caiba qualquer responsabilidade na organização.----------------------------------------Face ao exposto proponho que, por principio, em cumprimento das funções licenciadoras da
Autarquia e como estimulo à preservação destas tradições, seja atribuído um subsidio no valor das taxas
cobradas pela ocupação de espaço publico à Fabrica da Igreja organizadora da respetiva romaria.------------------Nos pressupostos supra referidos proponho, desde já, a atribuição de um subsidio à Fabrica da
Igreja da Torreira no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) tendo em conta as taxas de ocupação de via
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publica cobradas no âmbito das festas organizadas, pela entidade referida, em honra da Nossa Senhora do
Bom Sucesso, conforme informação, em anexo, dos serviços administrativos”.------------------------------------

--------A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, supra referida, deliberou, por
unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira um subsídio, no montante de
2.000,00€ (dois mil euros), correspondente ao valor das taxas cobradas pela ocupação do espaço
público no âmbito das festas em honra de Nossa Senhora do Bom Sucesso, organizadas pela
citada entidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA - O
Senhor Presidente informou que, no âmbito do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal, o
Coro de Santa Maria da Murtosa (Grupo de Teatro) e o Agrupamento de Escolas da Murtosa, vaise realizar uma peça de teatro que resulta da formação artística teatral que tem vindo a ser
ministrada aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas da Murtosa.-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração o impacto positivo que tem tido, junto das
nossas crianças, a formação em teatro, que resulta da materialização do protocolo estabelecido
entre o Município da Murtosa, o Agrupamento de Escolas da Murtosa e o Grupo de Teatro do Coro
de Santa Maria da Murtosa, bem a como a importância que assume a sua divulgação na
comunidade escolar, através da apresentação de uma peça de teatro que, de certa forma,
representa o culminar do trabalho desenvolvido, deliberou, por unanimidade, atribuir, ao
Agrupamento de Escolas da Murtosa, um subsídio no valor de 50,00€ (cinquenta euros),
destinado aos custos associados à aquisição de indumentária para a peça de teatro. ------------------------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DOS JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DO 1º CICLO DO
CELEIRO E DE SÃO SILVESTRE – Foi presente uma informação da colaboradora Eliana
Barroqueiro propondo a atribuição de um subsídio, no montante de 1.823,90€ (mil oitocentos e
vinte e três euros e noventa cêntimos), à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Jardins de Infância e Escolas do Ensino Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre,
para que possa efetuar o pagamento às tarefeiras da Escola de S. Silvestre, do Celeiro e da E.B.I
da Torreira, relativo ao serviço de refeições e acompanhamento das crianças no período de
almoço, durante os meses de abril, maio e junho de 2016.--------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a informação, citada, tendo deliberado, por unanimidade,
atribuir à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância e Escolas do
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Ensino Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre um subsídio, no montante de 1.823,90€
(mil oitocentos e vinte e três euros e noventa cêntimos), para pagamento às tarefeiras que
auxiliam, nas escolas em causa, no serviço de refeições e fazem o acompanhamento das crianças
no período de almoço, durante os meses de abril, maio e junho de 2016.---------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO E PRÉ-PRIMÁRIA DO MONTE - Foi presente uma
informação da colaboradora Eliana Barroqueiro propondo a atribuição de um subsídio, no montante
de 1.820,00€ (mil oitocentos e vinte euros), à Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária do Monte, para que possa efetuar o pagamento às
tarefeiras da Escola do Monte e do Centro Escolar da Saldida, relativo ao serviço de refeições e
acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os meses de abril, maio e junho de
2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, após análise da informação, mencionada, deliberou, por unanimidade,
atribuir à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária
do Monte, um subsídio, na importância de 1.820,00€ (mil oitocentos e vinte euros), para
pagamento às tarefeiras da Escola do Monte e do Centro Escolar da Saldida, que auxiliam no
serviço de refeições e fazem o acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os
meses de abril, maio e junho de 2016.--------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DE APOIOS PARA O ANO LETIVO DE 2015/2016 NO ÂMBITO DA AÇÃO
SOCIAL ESCOLAR – Foi presente pelo Senhor Vice-Presidente uma proposta de apoios para o
ano letivo de 2016/2017 no âmbito da ação social escolar, que se anexa à presente ata e se dá
aqui por integralmente reproduzida para os devidos efeitos legais.--------------------------------------------------- --- A Câmara Municipal depois de analisar a proposta deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição dos apoios, para o ano letivo de 2016/2017, no âmbito da ação social escolar, nos
termos e condições constantes da referida proposta.-------------------------------------------------------------------- ALTERAÇÃO DO PROGRAMA FUNCIONAL DO MERCADO DA TORREIRA – Foi
presente pelo Senhor Vice-Presidente uma proposta de alteração do programa funcional do
Mercado Municipal da Torreira, acompanhada da respetiva planta da qual se anexa cópia à
presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.--------------------------------------------- A Câmara Municipal depois de analisar a proposta deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de alteração do programa funcional constante da planta e fixar como base de licitação, os
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seguintes valores: L1 e L2 – 250,00€ (duzentos e cinquenta euros); L3 e L4 – 150,00€ (cento e
cinquenta euros); L5 e L6 – 500,00€ (quinhentos euros).---------------------------------------------------------------- Mais deliberou agendar a hasta pública dos espaços que estejam disponíveis no Mercado
Municipal da Torreira, para o dia 16 de junho, pelas 18h00m.---------------------------------------------------------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.------------------------------------------------------------------------------

