
Ata n.º 13/2016 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE JUNHO DE 2016 

--------No dia dezasseis de junho 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 e Maria Emília Morais Carrabau.--------------------------------------------------------

--------  O Senhor  Presidente informou que o Vereador  Francisco Augusto Valente Pereira não

estaria presente na reunião de Câmara, por motivos pessoais, pelo que foi justificada a falta.--------

--------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 – 4.201.973,62€ (quatro milhões,

duzentos e um mil, novecentos e setenta e três euros e sessenta e dois cêntimos) e Operações

Não Orçamentais – 381.476,59€ (trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e seis euros

e cinquenta e nove cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- HASTA PÚBLICA PARA ARREMATAÇÃO DE VÁRIOS LUGARES DISPONÍVEIS  NO

MERCADO MUNICIPAL DA TORREIRA -  O Senhor Presidente da Câmara deu início à hasta

pública para arrematação de vários lugares disponíveis no Mercado Municipal da Torreira, tendo o
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Sr. Dr. Carlos Afonso, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, procedido à leitura do Edital

que publicitou a hasta pública.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------Seguidamente,  deu-se  início  aos  trabalhos  de  licitação,  tendo  a  Câmara  Municipal

deliberado, por unanimidade, efetuar as seguintes adjudicações:----------------------------------------------

-------- 1) Posto de Venda L6 – Gilberto Santos Silva, residente na Rua do Califa, n.º 12, Quintas do

Sul, Torreira, pelo valor de 505,00€ (quinhentos e cinquenta e cinco euros), acrescido de IVA à

taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2) Loja n.º 9 – Sebastião Ribeiro de Paiva, residente no Lugar da Torre Sande, Lamego, pelo

valor de 55,00€ (cinquenta de cinco euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor.----------------------

 -------AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  N.º  5,  DA  EMPREITADA  DE

“ALARGAMENTO DE PLATAFORMAS DE ARRUAMENTOS - 2015” - Foi presente o auto de

medição  de  trabalhos  contratuais  n.º  5,  da  empreitada  de  “Alargamento  de  Plataformas  de

Arruamentos - 2015”, adjudicada à firma  Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Ld.ª, no

valor de 14.552,00€ (catorze mil, quinhentos e cinquenta e dois euros), acrescido de IVA à taxa

legal em vigor, num total de 15.425,12€  (quinze mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e doze

cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o  auto,  bem como autorizar  o

respetivo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------ AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DO ESTÁDIO

MUNICIPAL- Foi presente o auto de receção definitiva da empreitada de “Beneficiação do Estádio

Municipal”,  adjudicada  a  Manuel  Francisco  de  Almeida,  S.A.  e  Nativa  Lda., devidamente

assinado pelo representante da Câmara Municipal e pelo representante dos Adjudicatários.----------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a obra, bem como

libertar as garantias que se encontram cativas.----------------------------------------------------------------------

 ------- BARES E ESPLANADAS DE PRAIA – PROTOCOLO – RATIFICAÇÃO -  Foi presente o

protocolo de colaboração celebrado entre o Município da Murtosa e o Bar e Esplanada de Praia -

“Onde  os  pirolitos  se  bebem fora  de  água,  Sociedade  Unipessoal,  Lda.”-  o  qual  se  anexa  à

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

--------A Câmara Municipal tendo em conta de que o protocolo foi assinado em 15 de junho (inicio

da época balnear) pelo Senhor Presidente da Câmara, em representação do Município deliberou,

por unanimidade, ratificar o ato. Tendo em conta que, os restantes concessionários da Praia da
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Torreira por razões diversas não reuniam as condições para a outorga simultânea, mais deliberou,

por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com os restantes concessionários.------

  ------ Neste período dos trabalhos o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos ausentou-se da

reunião, em virtude de fazer parte da Direção do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-

Ria”.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  AO  RANCHO  FOLCLÓRICO  “OS  CAMPONESES  DA

BEIRA-RIA” - Foi presente uma proposta pelo Senhor Presidente da Câmara, dando conta que o

Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria” aceitou o convite feito por esta Autarquia

para servir o almoço aos Bombeiros e Corpos Gerentes da Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários da Murtosa,  no âmbito das comemorações do Dia Municipal  do Bombeiro,  que se

realizou no dia 22 de maio, pelo que propôs a atribuição de um subsídio no valor de 850,00€ para

fazer face aos custos inerentes à preparação do almoço.--------------------------------------------------------

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

unanimidade, atribuir, ao Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria”, um subsídio no valor

de 850,00€ (oitocentos  e cinquenta euros),  destinado aos custos  associados à preparação do

almoço servido aos  Bombeiros e Corpos Gerentes  da Associação Humanitária  dos Bombeiros

Voluntários da Murtosa, no âmbito das comemorações do Dia Municipal do Bombeiro. ----------------

  ------- Terminada esta deliberação, o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos entrou na sala

de reuniões tendo assumido o seu lugar na mesa.------------------------------------------------------------------

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DA TORREIRA  – Foi presente

um ofício registado sob o n.º 2838, da Associação Náutica da Torreira, datado de 07 de junho de

2016, a solicitar um apoio financeiro que permita à equipa de canoagem participar nas duas provas

do Campeonato de Esperanças II e III, que se realizam nos dias 19 de junho em Vila Nova da

Barquinha, e 10 de julho em Vila da Ponte. A associação justifica este pedido pelo facto de este

ano, face ao seu contexto económico atual, não se ter podido candidatar ao PAC 2016.---------------

--------A Câmara Municipal tendo em conta o supra exposto deliberou, por unanimidade, atribuir à

Associação Náutica um subsídio de 490,00€ (quatrocentos e noventa euros) para fazer face aos

custos associados com as viagens dos atletas.----------------------------------------------------------------------

 ------- 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
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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 8.506,84€ (oito mil, quinhentos e seis euros e

oitenta e quatro cêntimos), relativo à comparticipação das refeições fornecidas durante o mês de

abril do ano de 2016, aos alunos já identificados.-------------------------------------------------------------------

-------- PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DA

MURTOSA  PARA  O  ANO  DE  2016  –  RANCHO  FOLCLÓRICO  “AS  ANDORINHAS  DE  S.

SILVESTRE” - ADENDA -  Foi presente um pedido, do Rancho Folclórico “As andorinhas de S.

Silvestre”, a solicitar uma adenda à sua candidatura ao abrigo do PAC 2016, no sentido de incluir a

área de apoio 1.3 a) despesas com formação, uma vez que tiveram, a partir de abril deste ano, que

recorrer a um professor de acordeão para formar elementos do rancho, dado que o seu principal

acordeonista, por motivos profissionais, se ausenta frequentemente. ----------------------------------------

--------A Câmara Municipal, depois de analisar o pedido, supra referido, deliberou, por unanimidade,

aceitar a adenda da candidatura, em causa, ao PAC 2016, atribuindo ao Rancho Folclórico “As

Andorinhas de S. Silvestre”, um subsídio até 1.000,00€ (mil euros), destinado a comparticipar 50%

da documentação de despesa relativa à área de apoio 1.3 a) – Despesas com formadores.----------

 ------- CESSÃO DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CAFETARIA-BAR

DA PRAIA DO MONTE BRANCO, SITO NA TORREIRA -  Foi presente o requerimento registado

sob o n.º 2896, da empresa Resende Pineda, Lda., datado de 13 de junho de 2016, a solicitar a

aprovação de sub-aluguer do Café-Bar da Praia do Monte Branco no período compreendido entre

15 de junho e 31 de dezembro de 2016. Informa que o sub-aluguer será feito ao Sr. António Miguel

Costeira Nunes Almeida, gerente do espaço desde a sua abertura.-------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal atenta o pedido deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 6.º,

ponto 6.3 do caderno de encargos, autorizar o sub-aluguer do Café-Bar da Praia do Monte Branco,

mantendo  o  cessionário  Resende  Pineda,  Lda. a  sua  posição  jurídica  e  responsabilidades

decorrentes do contrato celebrado com a Câmara Municipal.---------------------------------------------------

 -------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.--------------------------------------------------------------------
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--------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente deu a reunião por encerrada

eram dezoito horas e cinquenta 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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