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Ata n.º 24/2016

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016

--------No dia dezassete de novembro 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 Arminda Maria Tavares Fernandes, António Jorge Feio Bacelar
Vilar, Francisco Augusto Valente Pereira e Maria Emília Morais Carrabau.----------------------------------------- O Senhor Presidente informou que o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos chegaria
mais tarde à reunião de Câmara, por se ter deslocado em serviço a Estarreja, altura que se fará
referência na ata.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 – 4.422.390,21€ (quatro milhões,
quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa euros e vinte e um cêntimos) e Operações Não
Orçamentais – 382.662,19€ (trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois euros e
dezanove cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - ABERTURA DE PROCEDIMENTO - Foram presentes o
Projeto e as Peças do Procedimento, relativos ao Concurso Público para a Execução da

2

Empreitada de “Construção do Centro de Saúde da Murtosa”, cujo valor base é de 1.525.711,26€
(um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e onze euros e vinte e seis cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar, e
os votos favoráveis dos restantes eleito locais, aprovar os documentos acima indicados, bem como
proceder à abertura de concurso público para a execução da obra.-------------------------------------------------- O Vereador Jorge Bacelar leu uma declaração de voto que se anexa à presente ata.----------------- Em resposta, o Senhor Presidente referiu compreender a angústia do Senhor Vereador pois
as decisões que hoje são tomadas vão de encontro a uma velha ambição dos murtoseiros e
resultarão certamente numa melhoria significativa nos cuidados de saúde a prestar aos cidadãos,
no entanto, tanto quanto dá a entender, com a sua intervenção, esta decisão não servirá os
interesses do Partido Socialista, que se alimentam hoje, como no passado, da estagnação, da falta
de decisão e da consequente falta de desenvolvimento do nosso concelho fazendo assim
prevalecer os eventuais interesse politico partidários sobre os reais interesses dos cidadãos.
Quanto às eventuais violações deve o Senhor Vereador ficar descansado pois o lançamento do
concurso só se materializará depois da Assembleia Municipal se pronunciar sobre o Plano que
refere e sobre a respetiva proposta de repartição de encargos, assumindo-se a decisão hoje
tomada como um mecanismo de agilização para que Autarquia da Murtosa possa manter-se na
linha da frente pela obtenção dos fundos comunitários o que implica o lançamento do concurso no
mais curto espaço de tempo possível.---------------------------------------------------------------------------------------- CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - PROPOSTA DE JÚRI - A Câmara Municipal deliberou,
por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar, e os votos favoráveis dos restantes
eleito locais, designar para o procedimento acima indicado a seguinte constituição de júri:-------------------Membros efetivos: Eng. Fernando Miranda – Presidente; Eng. João Fidalgo e Eng.ª Leonor
Farelo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nas suas faltas e impedimentos, o presidente do Júri será substituído pelo Sr. Eng. João
Fidalgo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membros suplentes: Sr. José Faria e Dr.ª Manuela Ribeiro----------------------------------------------------- O Vereador Jorge Bacelar leu uma declaração de voto que se anexa à presente ata.----------
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------- CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS - Foi presente uma
informação do Sr. Presidente, a propor a repartição de encargos da empreitada supra indicada, da
seguinte forma:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ano de 2017 – 800.000,00€ (oitocentos mil euros);----------------------------------------------------------------Ano de 2018 – 725.711,26€ (setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e onze euros e vinte
e seis cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar, e
os votos favoráveis dos restantes eleitos locais, aprovar a presente repartição de encargos, bem
como remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação. -------------------------------------------------------------- O Vereador Jorge Bacelar leu uma declaração de voto que se anexa à presente ata.---------------- ALTERAÇÃO DO ANEXO I AO CONTRATO TIPO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO
DE ELETRICIDADE EM BAIXA TENSÃO – Foi presente o Protocolo celebrado entre a ANMP e a
EDP que tem por objeto os equipamentos de iluminação a instalar nas redes de iluminação
pública, procedendo à revisão do Anexo I ao contrato tipo de concessão de distribuição de
eletricidade em baixa tensão.----------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de revisão do Anexo I
do Contrato Tipo de Concessão de Distribuição de Eletricidade em Baixa Tensão e remeter à
Assembleia Municipal para aprovação da competente alteração ao contrato de concessão, nos
termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------ Neste momento deu entrada na sala de reuniões o Senhor Vereador Daniel Bastos que
ocupou o seu lugar na mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTORIZAÇÃO DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR PARTE DO PRESIDENTE DA
CÂMARA – Foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara a seguinte proposta:----------------------------- “Considerando:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Que o normal funcionamento da autarquia pode, em circunstâncias próprias, suscitar a
necessidade da assunção de responsabilidades financeiras que justifiquem o recurso ao
pagamento por meio eletrónico;------------------------------------------------------------------------------------------------- - Que as deslocações do Presidente da Câmara, em representação do município, no país
ou no estrangeiro podem exigir o pagamento de despesas inadiáveis;---------------------------------------
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-------- - Que a receção por parte do Município de personalidades da administração central ou
regional ou instituições relevantes pode implicar, casuisticamente, despesas não acauteladas
previamente, proponho que a Câmara Municipal aprove o uso de cartão de crédito, por parte do
Presidente da Câmara para os seguintes fins e nas seguintes condições:------------------------------------------ - O cartão de crédito não poderá ser utilizado para pagamento de despesas, mesmo que
consideradas imprevistas e inadiáveis desde que, para a natureza das despesas em causa, exista
fundo permanente da autarquia;------------------------------------------------------------------------------------------------- - A utilização do cartão de crédito implica a entrega de documento comprovativo de
despesa, emitido nos termos da lei, nos serviços de contabilidade da Autarquia, acompanhado de
justificação, subscrita pelo utilizador do cartão, que enquadre a natureza urgente e inadiável da
despesa e que a classifique no âmbito das rubricas contabilísticas;-------------------------------------------------- - A utilização do cartão de crédito impõe a apresentação de relatório mensal detalhado,
subscrito pelo membro do executivo municipal com o pelouro das finanças, onde se evidencie a
natureza, justificação e montantes de despesas realizadas no mês a que se reporta o relatório. O
referido documento terá de ser presente à primeira reunião da Câmara Municipal que se realizar
no mês seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O uso do cartão está limitado ao pagamento de despesas com as seguintes classificações:
-------- - 01/02.02.13 – deslocações e estadas com o limite mensal de 3.500,00€;-------------------------------- - 01/02.02.11 – representação dos serviços com limite mensal de 1.500,00€.---------------------------- O uso do cartão está associado à conta titulada pelo Município com o n.º 052800781431, da
Caixa Geral de Depósitos.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal atento o exposto deliberou, por unanimidade, autorizar o uso de cartão
de crédito, por parte do Senhor Presidente da Câmara nos termos e nas condições propostos.------------ FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TORREIRA – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO –
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS - Foi presente o requerimento registado
sob o n.º 6221, em nome da Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira, datado do dia 04 do corrente
mês, a solicitar a isenção de pagamento da taxa devida pela emissão da licença de ruído para a
realização de uma festa temática, a levar a efeito no dia 12 de novembro, junto à capela da Nossa
Senhora da Paz, sita nas Quintas do Norte, freguesia da Torreira.--------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, isentar a Fábrica da
Igreja Paroquial da Torreira, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento de Taxas
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do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destina à realização de uma iniciativa em
prol das tradições da nossa Terra.--------------------------------------------------------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2016/17 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS
ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PEDIDO FORA DE PRAZO – Foram presentes
os requerimentos n.ºs 5328 e 5329, datados de 21 de setembro de 2016, em nome de Leandro
Manuel de Oliveira Lopes e Iara Maria Oliveira Lopes, que se encontram a frequentar o 1.º ciclo do
ensino básico, em que a encarregada de educação e mãe dos alunos, já mencionados, solicita a
atribuição de apoio de ação social escolar no que ao apoio ao serviço das refeições diz respeito.
Os requerimentos encontram-se devidamente acompanhados de uma informação da técnica
superior, Ana Paula Rendeiro e dos respetivos documentos.----------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tendo em consideração o exposto e o facto do Agrupamento de
Escolas, perante a mesma realidade sócio-económica, ter atribuído escalão A ao dependente mais
velho que já frequenta o 2.º ciclo, deliberou, por unanimidade, atribuir aos alunos Leandro Manuel
Oliveira Lopes e Iara Maria Oliveira Lopes o escalão A de apoio de ação social escolar com
incidência exclusiva sobre as refeições, nos termos do requerido.-------------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2016/17 – ALUNOS COM NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS - 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.------------------------- 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA - Foi
presente o ofício n.º 201-2016, do Agrupamento de Escolas da Murtosa, datado do dia 13 de
julho de 2016, a solicitar, à semelhança do procedimento habitual, comparticipação para
pagamento das fotocópias utilizadas na Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo, no ano letivo 2015/2016,
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bem como para as despesas de água, luz e gás referentes aos almoços confecionados para a
Educação Pré-escolar e 1º Ciclo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pedidos, referidos, tendo, após a sua análise,
deliberado, por unanimidade, atribuir, ao Agrupamento de Escolas da Murtosa, um subsídio no
montante de 5.000,00€ (cinco mil euros), em que 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), se
destinam a comparticipar os gastos de água, luz e gás associados à confeção dos almoços e
2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) para apoio à atividade pedagógica do 1.º ciclo e do préescolar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS “DRAGÕES DA MURTOSA” - VIII BIKE NIGHT - Foi
presente o email, da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva “Os Dragões da Murtosa”,
datado de 9 de novembro, dando conta que vão realizar o VIII Bike Night, solicitando a atribuição
de um apoio/subsídio para a realização do evento.------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal, considerando que:----------------------------------------------------------------------------- - a coletividade não tem com a Autarquia qualquer protocolo de financiamento para a sua
atividade regular ou para qualquer outra iniciativa pontual;-------------------------------------------------------------- - a iniciativa proposta assume-se como de relevante interesse contribuindo para a
valorização do projeto Murtosa Ciclável, promovendo o uso da bicicleta,------------------------------------------- - deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, à Associação Cultural, Recreativa e
Desportiva “Os Dragões da Murtosa”, no montante de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros),
destinado ao apoio do evento em causa.------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Januário Cunha ausentou-se da sala de reuniões em virtude de ter uma
consulta médica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO “NÚCLEO DO SPORTING CLUBE PORTUGAL DA
MURTOSA” - XV CONVÍVIO DE S. MARTINHO - Foi presente o ofício registado sob o n.º 6218,
do Núcleo do Sporting Clube Portugal da Murtosa, datado de 4 de novembro, a informar que no
dia 12 de novembro organizou, no Pavilhão Desportivo da Murtosa, um convívio de S. Martinho,
em Futsal, com algumas coletividades Murtoseiras, solicitando a atribuição de um subsídio para
ajuda dos gastos fixos com o evento, nomeadamente a aquisição de prémios de participação para
todas as associações presentes no convívio.--------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido.-----------------------------------------------------
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--------Após análise do mesmo, deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, no valor de
200,00€ (duzentos euros), ao Núcleo do Sporting Clube Portugal da Murtosa, destinado à
aquisição de prémios para o convívio referido. ---------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CERCIESTA – Foi presente uma carta da Cerciesta que dá
a conhecer um pouco da situação financeira atual daquela Cooperativa e solicita um apoio para
que possa continuar a fazer face aos seus compromissos diários.---------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido.------------------------------------------------------------ Considerando que:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A entidade referida presta, atualmente, apoio a 13 utentes residentes na Murtosa;--------------------- Alguns dos utentes referidos não possuem qualquer apoio da Segurança Social que
amenize o esforço que a instituição tem que fazer no seu acolhimento;--------------------------------------------- A instituição sempre revelou disponibilidade para participar ativamente nas dinâmicas sócio
educativas que se desenvolvem no nosso concelho, de que é exemplo relação existente com a
Unidade de Autismo existente no nosso Agrupamento,------------------------------------------------------------------- Deliberou, por unanimidade, atribuir à Cerciesta um subsídio no valor de 1.500,00€ (mil e
quinhentos euros), para fazer face às suas despesas de funcionamento.------------------------------------------ CONCURSO PÚBLICO PARA A ATRIBUIÇÃO DE LICENÇA DE TÁXI PARA O
TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, FORA DO CONTINGENTE,
PARA O CONCELHO DA MURTOSA – PROJETO DE DECISÃO FINAL – Foi presente pelo júri
do concurso público, acima mencionado, o relatório fundamentado com a classificação ordenada
dos candidatos da qual se anexa cópia e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.- -------- A Câmara Municipal atento o exposto, deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte
projeto de decisão final:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “A Câmara Municipal depois de analisar o relatório de análise elaborado pelo júri, com base
nos fundamentos constantes do mesmo, deliberou, por unanimidade, atribuir a licença de táxi para
o transporte de pessoas com mobilidade reduzida, fora do contingente, para o concelho da
Murtosa à empresa Táxis Carrelha, Lda.”------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou, por unanimidade, remeter o projeto de decisão final a todos os candidatos
ao concurso para que, querendo, no prazo de 10 dias se pronunciarem sobre o mesmo.--------------
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------- APOIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL - Foi presente pelo Senhor
Vice-Presidente a informação, datada de 14 de novembro de 2016, de que se anexa fotocópia à
presente ata, dando-se aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.----------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente Hugo Miguel Amador
Silva da intenção de não admitir a sua candidatura, pelas razões e nas condições constantes da
proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou, também por unanimidade, conceder o apoio ao arrendamento, em
conformidade e nos termos da proposta apresentada, à requerente Aurora das Flores da Costa
Caravela.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dez 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.------------------------------------------------------------------------------

