
Ata n.º 19/2016 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE SETEMBRO DE 2016 

--------No dia quinze de setembro 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 Vice-Presidente Januário

Vieira  da  Cunha  tendo  comparecido  os  Senhores  Vereadores  Daniel  Henriques  de  Bastos,

Arminda Maria Tavares Fernandes e António Jorge Feio Bacelar Vilar---------------------------------------

-------- O Senhor  Vice-Presidente  deu conhecimento  que o Senhor  Presidente  da Câmara não

estaria presente na reunião de Câmara por se encontrar a gozar meio-dia de férias.--------------------

--------Informou, ainda, que os senhores Vereadores Francisco Augusto Valente Pereira e Maria

Emília Morais Carrabau não estariam presentes na reunião de Câmara, por motivos profissionais e

pessoais, respetivamente, pelo que foram justificadas as faltas.------------------------------------------------

--------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 – 4.343.725,51€ (quatro milhões,

trezentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e cinco euros e cinquenta e um cêntimos) e

Operações Não Orçamentais – 385.486,30€ (trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta

e seis euros e trinta cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO 190 MURTOSA – CORPO NACIONAL

DE  ESCUTAS –  O  Senhor  Vice-Presidente  deu  conta  que  a  Fanfarra  do  Agrupamento  190
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Murtosa do Corpo Nacional de Escutas participa há vários anos na Arruada e na procissão das

Festas do S. Paio, que se realizaram no dia 8 de setembro, pelo que propôs a atribuição de um

subsídio no valor de 150€ ao grupo para fazer face às despesas de logística com o transporte dos

instrumentos e dos próprios escuteiros.--------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tendo em conta a informação do senhor Vice-Presidente deliberou, por

unanimidade, atribuir, ao Agrupamento 190 Murtosa do Corpo Nacional de Escutas, um subsídio

no valor de 150€ (cento e cinquenta euros), destinado a comparticipar as despesas de logística

com o transporte dos instrumentos e dos escuteiros.--------------------------------------------------------------

 ------- 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 3.492,89€ (três mil, quatrocentos e noventa e

dois euros e oitenta e nove cêntimos), relativo à comparticipação das refeições fornecidas durante

os meses de junho e julho do ano de 2016, aos alunos já identificados.--------------------------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  SALV´AQUA  –  ASSOCIAÇÃO  DE  SALVAMENTO

AQUÁTICO E ASSISTÊNCIA A BANHISTAS - O Senhor Vice-Presidente propôs a atribuição de

um subsídio no valor de 225€, à Salv´aqua – Associação de Salvamento Aquático e Assistência a

Banhistas, atendendo a que: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- - esta associação assegurou a vigilância noturna do areal da Praia da Torreira de 2 a 8 de

setembro,  por  forma a  garantir  a  segurança  dos  participantes  nas  festividades do S.  Paio  da

Torreira;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - disponibilizou uma mota 4x4 de assistência a banhistas de modo a prevenir e assistir a

eventuais acidentes dentro de água;------------------------------------------------------------------------------------

-------- - as instalações sanitárias instaladas pela Câmara Municipal no âmbito das festas, junto à

antiga lota, foram ligadas às redes de água e eletricidade daquela infraestrutura, que se encontram

cedidas à associação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- A  Câmara  Municipal,  tendo  em  consideração  a  informação  referida,  deliberou,  por

unanimidade,  atribuir,  à  Salv´aqua  –  Associação  de  Salvamento  Aquático  e  Assistência  a

Banhistas,  um  subsídio  no  valor  de  225,00€  (duzentos  e  vinte  e  cinco  euros),  destinado  à

comparticipação nos custos associados ao combustível da moto 4x4 e aos consumos de água e

energia elétrica das instalações sanitárias amovíveis.-------------------------------------------------------------

 ------- PEDIDO  DE  CERTIDÃO  DE  COMPROPRIEDADE  –  PROCESSO  CE/2016/151  –

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VEREADOR DANIEL BASTOS – Para efeitos de

ratificação foi presente o despacho, do Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos, relativo ao

pedido de certidão de compropriedade, apresentado por José Carlos Silva Paiva, para o prédio que

possui  no  Lugar  da  Lagoa  freguesia  da  Murtosa,  a  que  se  refere  o  artigo  rústico  quatro  mil

seiscentos  e  cinquenta  e  um daquela  freguesia,  processo  CE/2016/151,  emitida  em  doze  de

setembro de dois mil e dezasseis em virtude do requerente ter marcada escritura de compra e

venda para o prédio no decurso do mês de setembro.-------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal atenta o exposto, deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do

Senhor Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA “PARQUE DE LAZER

DO MONTE – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE MINUTA DE CONTRATO  -  Foi presente o

despacho,  do Senhor  Presidente  da Câmara,  datado de 07 de setembro de 2016,  relativo  ao

concurso público mencionado em epígrafe, a aprovar, a minuta do respetivo contrato . ----------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, por

unanimidade, ratificar o mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------

 ------- ABERTURA DE CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO –  A

Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no artigo 5.º do Regulamento de Atribuição de

Bolsas de Estudo, deliberou, por unanimidade, abrir o concurso para a admissão e renovação, das

candidaturas à atribuição de Bolsas de Estudo, pelo período de 3 de outubro a 15 de novembro,

devendo os candidatos preencher os requisitos respetivos.------------------------------------------------------

-------- Mais  deliberou,  em  conformidade  com  o  art.º  9.º  do  regulamento  acima  referido,  por

unanimidade, nomear a seguinte Comissão de Análise, para proceder à seleção dos beneficiários

de bolsas de estudo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Chefe da Divisão Administrativa e Financeira – Drº. Carlos Manuel Ferreira Afonso;-------------

--------Técnica Superior – Dra. Ana Paula de Oliveira Rendeiro;-------------------------------------------------
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--------Técnica Superior – Dra. Maria José Valente Fernandes Rodrigues.-----------------------------------

 -------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  vinte minutos,  da  qual  se  lavrou a presente  ata  que vai  ser

assinada por todos os membros presentes e por mim,                                                                       ,

Técnica Superior, que a redigi.--------------------------------------------------------------------------------------------
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