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Ata n.º 14/2016

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE JULHO DE 2016

--------No dia sete de julho 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 – 4.318.909,81€ (quatro milhões ,
trezentos e dezoito mil, novecentos e nove euros e oitenta cêntimos) e Operações Não
Orçamentais – 425.948,86€ (quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e oito euros e
oitenta e seis cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS COM FUNÇÕES PRIVADAS – DANIEL VIEIRA
LOPES - Foi presente o requerimento registado sob o n.º 530, datado de 07 de junho de 2016 em
nome de Daniel Vieira Lopes, trabalhador da Câmara Municipal, com a categoria de técnico de
informática, a solicitar, nos termos do disposto nos artigos 22.º e 23.º, da Lei geral do trabalho em
funções públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, autorização para acumular
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funções privadas, de exploração de uma unidade de alojamento local. Anexo ao requerimento
encontra-se informação do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira.-----------------------------------------A Câmara Municipal, depois de analisar o pedido do requerente, bem como a informação do
Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, deliberou, por unanimidade, autorizá-lo a exercer a
atividade privada nas condições descritas.----------------------------------------------------------------------------------- DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O
DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO, SITA NO BECO DO AIDO DO AFONSO – A Câmara
Municipal no âmbito de um processo de licenciamento incorporou no domínio pública uma parcela
de terreno com o objetivo de dar eventual continuidade a um pequeno arruamento público
existente nas imediações. Pelo decurso do tempo e face aos compromissos urbanísticos existentes
verifica-se como inexequível a intenção inicial da Autarquia. ----------------------------------------------------------- Assim, tendo em conta que os confinantes com a referida parcela contataram o município
manifestando vontade na aquisição da mesma com o objetivo de proceder a acertos de estremas
que, por sua vez, facilitarão o acesso às referidas propriedades privadas, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, iniciar o procedimento de desafetação do domínio público para o
domínio privado do município da parcela com as características e confrontações constantes da
planta anexa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEFINIÇÃO DOS PRÉMIOS PECUNIÁRIOS DAS REGATAS, CORRIDAS E CONCURSO
DE PAINÉIS DE EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS PARA O ANO DE 2016 – Foi presente uma
proposta de definição dos prémios supra mencionados, elaborada pelo Vice-Presidente da Câmara
de que se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.-----------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.------------------ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA, NO
ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES – A Câmara
Municipal no âmbito da ação social escolar, sustentada legalmente no previsto na alínea hh), do n.º
1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tem vindo a comparticipar as refeições dos
alunos que se encontram a frequentar o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico.------------------- Assim, a Câmara Municipal, na continuidade desta ação e de acordo com a informação
fornecida pela referida entidade, deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para o
Agrupamento de Escolas da Murtosa do valor de 9.363,64€ (nove mil, trezentos e sessenta e
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três euros e sessenta e quatro cêntimos), relativo à comparticipação das refeições fornecidas
durante o mês de maio do ano de 2016, aos alunos já identificados.------------------------------------------------- Neste momento o Senhor Presidente da Câmara Municipal ausentou-se da sala tendo em
conta que é atualmente o presidente da Assembleia Geral da Associação Filantrópica da Torreira.
------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DA TORREIRA – Foi
presente o ofício n.º 39/2016, datado de 06.06.2016, da Associação Filantrópica da Torreira a
dar conhecimento que vai proceder a obras de impermeabilização da parte superior do edifício da
instituição, tendo em conta as inúmeras infiltrações que o mesmo apresenta pelo que solicita, à
Câmara Municipal, uma comparticipação que permita a materialização da necessária intervenção.-------- A Câmara Municipal atenta o exposto deliberou, por unanimidade, atribuir à instituição um
subsidio de capital no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) para comparticipar a realização das
obras descritas, tendo em conta a relevância do trabalho que está a ser desenvolvido pela IPSS
em causa, junto da população da freguesia da Torreira.---------------------------------------------------------------- Terminada esta deliberação, o Senhor Presidente entrou na sala de reuniões tendo
assumido o seu lugar na mesa.------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DA
MURTOSA – O Senhor Presidente propôs a atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ ao
Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Murtosa destinado a comparticipar as despesas que
esta instituição teve com a deslocação e estadia da equipa de andebol do Sporting Clube de
Portugal inerente ao jogo que esta realizou com a equipa da ACDM, no âmbito das comemorações
dos 25 anos de existência daquele Núcleo na Murtosa. ----------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do subsídio proposto.------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO MUSICAL BUNHEIRENSE – Foi presente uma
informação do Senhor Vereador Daniel Bastos dando conta que as coletividades envolvidas na
“Recriação do Arrail de S. Gonçalo”, que teve lugar no passado dia 5 de junho, na freguesia do
Bunheiro, apuraram um somatório de encargos com a organização do evento, no valor total de
802,99€, pelo que propõe a atribuição de um subsídio, naquele valor, ao Grupo Musical
Bunheirense. O Senhor Vice-Presidente propôs, ainda, a atribuição de um subsídio, no valor de
300,00€, a esta coletividade, atendendo que a mesma assumiu os custos com o quarto concerto
do ciclo “Música no Museu”, atividade que se tem desenvolvido mensalmente no auditório da
COMUR-Museu Municipal, com a apresentação de vários músicos Murtoseiros.--------------------------
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--------A Câmara Municipal, tendo em consideração as informações referidas, deliberou, por
unanimidade, atribuir, ao Grupo Musical Bunheirense, um subsídio no valor de 1.102,99€ (mil
cento e dois euros e noventa e nove cêntimos), destinado aos custos associados à organização do
evento “Recriação do Arrail do S. Gonçalo” (802,99€) e com a atuação do Jonathan Silva e Inês
Pinto que realizaram o quarto concerto da iniciativa “Música no Museu” (300,00€). ---------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA HOLSTEIN DA
REGIÃO CENTRO E À ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ESTAÇÃO DE APOIO
À BOVINICULTURA LEITEIRA, NO ÂMBITO DA 3.ª FEIRA AGRÍCOLA – O Senhor Presidente
da Câmara informou que se irá realizar de 13 a 17 de julho, no Parque da Saldida, a 3.ª Feira
Agrícola da Murtosa, resultando, tal evento, de uma parceria estabelecida com a Associação de
Criadores da Raça Holstein da Região Centro e com a Associação para o Desenvolvimento da
Estação de Apoio à Bovinicultura Leiteira. Assim, para que as associações em causa possam
concretizar as ações propostas, nomeadamente a realização dos respetivos concursos das raças
Holstein-Frisia e Marinhoa, propôs:-------------------------------------------------------------------------------------- A atribuição de um subsídio no valor de 14.000,00€ (catorze mil euros) à Associação de
Criadores da Raça Holstein da Região Centro, estando aqui incluída toda a responsabilidade
com a respetiva logística;--------------------------------------------------------------------------------------------------- A celebração do protocolo de colaboração, de que se anexa cópia à presente ata e se de aqui por
reproduzida para todos os efeitos legais, e a consequente atribuição de um subsídio no valor de
5.000€ (cinco mil euros) à Associação para o Desenvolvimento da Estação de Apoio à
Bovinicultura Leiteira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tendo em consideração as propostas do Senhor Presidente deliberou,
por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo e atribuir os referidos subsídios. -------------------------------- Neste período dos trabalhos o Senhor Vereador Daniel Bastos ausentou-se da reunião, em
virtude de fazer parte da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da
Murtosa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DA MURTOSA – Foi presente pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara uma
informação de que se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os
efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal tendo em conta a informação, deliberou, por unanimidade, atribuir à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa a atribuição de um subsídio no
valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros).------------------------------------------------------------------------------ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MURTOSA
E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MURTOSA – - Foi
presente, pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, uma proposta de minuta de protocolo de
colaboração, existente entre o Município da Murtosa e a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Murtosa, de que se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por reproduzida para
os devidos efeitos legais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, depois de analisar o protocolo de colaboração, supra referido,
deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo e conceder poderes ao Senhor
Presidente da Câmara para o assinar em representação do Município da Murtosa.---------------------------- MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MURTOSA E O
RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DA BEIRA-RIA” - O Senhor Presidente propôs
que este ponto fosse retirado da ordem de trabalhos para a apreciação na reunião seguinte tendo
em conta que a respetiva minuta ainda não se encontra totalmente estabilizada e acordada entre
as partes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à retirada deste ponto da ordem
de trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terminada esta deliberação, o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos entrou na sala
de reuniões tendo assumido o seu lugar na mesa.------------------------------------------------------------------------ FREGUESIA DA TORREIRA – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO DO
DESPACHO DO SR. VICE-PRESIDENTE - Foi presente o despacho do Senhor Vice-Presidente
da Câmara a isentar a Junta de Freguesia da Torreira do pagamento de taxas, referente à
licença de ruído emitida para o desfile de Carnaval da Torreira, que se realizou no dia 3 de julho
na Torreira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
do Senhor Vice-Presidente da Câmara, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento
de Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destinou à realização de uma
iniciativa de relevante interesse para o Município.------------------------------------------------------------------
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------- AMMRAP ASSOCIAÇÃO MURTOSA MOTARDS – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO –
RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. VICE-PRESIDENTE - Foi presente o despacho do
Senhor Vice-Presidente da Câmara a isentar a AMMRAP Associação Murtosa Motards do
pagamento de taxas, referente à licença de ruído emitida para o convívio motard, que se realiza no
dia 29 de julho no Parque da Saldida, Monte.------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 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 de relevante interesse para o Município.----------------------------------------------------------------------- HABITAÇÃO SOCIAL - ALTERAÇÃO DE VALORES DA RENDA – Foi presente pelo
Senhor Vice-Presidente uma proposta de alteração de valores da renda, datada de 01 de julho 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 à alteração dos valores da renda a pagar pelos beneficiários, em
conformidade e nos termos da proposta apresentada.------------------------------------------------------------------- HABITAÇÃO SOCIAL – RENDAS – Foi presente pelo Senhor Vice-Presidente uma
proposta de planos de pagamentos faseados das rendas em atraso, tendo por base a
manifestação de intenção de um conjunto de inquilinos incumpridores, 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 os planos de pagamentos apresentados.-------------------------------- APOIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL - Foi presente pelo Senhor
Vice-Presidente a informação, datada de 1 de julho 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, conceder os apoios ao arrendamento, em conformidade e nos termos da
proposta apresentada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA
MURTOSA E A SALVAQUA – ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES – O Senhor
Vice-Presidente propôs que este ponto fosse retirado da ordem de trabalhos.-----------------------------
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-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à retirada deste ponto da ordem
de trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 e cinco 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.------------------------------------------------------------------------------

