
Ata n.º 17/2016 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE AGOSTO DE 2016 

--------No dia dezoito de agosto 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 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.-------------------------------------------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente informou que o Senhor Vice-Presidente Januário Vieira da Cunha não

estaria presente na reunião de Câmara por se encontrar no gozo de uns dias de férias.----------------

--------INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO –  O  munícipe  Fernando  Alberto  Jarmelo  dos  Santos,

residente na Avenida do Emigrante informou da falta de limpeza de terrenos na Rua do Pinhal, nas

Quintas do Sul que se encontram com vegetação a pender para a rua e que impedem a normal de

viaturas  e ainda a falta  de  limpeza dos  terrenos que envolvem a sua propriedade.  O Senhor

Presidente reconheceu os factos referindo que a rua vai ser alvo de intervenção no âmbito de uma

empreitada,  que já se encontra  em curso  e que serão tomadas as necessárias  diligências no

sentido de se formalizar a notificação dos proprietários para que, nos termos da lei, procedam às

necessárias limpezas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- 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.----------------------------------------------------------------------------------------------
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--------BALANCETE – A Câmara Municipal tomou conhecimento que, em relação ao dia de ontem,

havia em cofre os seguintes montantes: Operações Orçamentais – 3.997.334,84€ (três milhões,

novecentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos) e

Operações Não Orçamentais – 387.775,75€ (trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e

cinco euros e setenta e cinco cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------

-------- ESPLANADA DO “PEDRAS  BAR”  -  RATIFICAÇÃO DO SR.  VICE-PRESIDENTE DA

CÂMARA – Foi presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara relativo à esplanada

do “Pedras Bar”, o qual se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos

legais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 ------- COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DE PARDELHAS – LICENÇA ESPECIAL DE

RUÍDO –  RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR.  VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA -   Foi

presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara a isentar a Comissão Fabriqueira da

Paróquia de Pardelhas do pagamento de taxas, referente à licença de ruído emitida no âmbito

das festas de S. Lourenço em Pardelhas, que se realizou nos dias 10, 13 e 14 de agosto em

Pardelhas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 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 em prol das tradições da nossa Terra.---------------------------------------------------------------------

-------- HABITAÇÃO  SOCIAL  –  RENDAS  –  RATIFICAÇÃO  DO  DESPACHO  DO  SR.

PRESIDENTE DA CÂMARA - Foi presente o despacho do Senhor Presidente da Câmara relativo

à renda da inquilina Fernanda de Bastos Tavares Evaristo, o  qual se anexa à presente ata e se dá

aqui por reproduzido para todos os efeitos legais.------------------------------------------------------------------

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

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

 ------- PEDIDO  DE  CERTIDÃO  DE  COMPROPRIEDADE  –  PROCESSO  CE/2016/123 –  Foi

presente o processo o processo n.º CE/2016/123, em nome de Alzira de Pinho Bastos, relativo a

um pedido de certidão de compropriedade (2 compartes) para o prédio rústico sito na Quinta da

Helena,  Quintas  do  Sul,  freguesia  da  Torreira,  concelho  da  Murtosa,  inscrito  no  Serviço  de
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Finanças sob o número mil seiscentos e setenta e cinco - N, que contém em anexo os pareceres

emitidos pelos serviços técnicos e despachos proferidos pelo Senhor Vereador Daniel Bastos.------

-------- A Câmara Municipal, depois de analisar a situação, deliberou, por unanimidade, autorizar a

constituição da compropriedade e emitir a certidão.----------------------------------------------------------------

 ------- PEDIDO  DE  CERTIDÃO  DE  COMPROPRIEDADE  –  PROCESSO  CE/2016/122 -  Foi

presente o processo o processo n.º CE/2016/122, em nome de Alzira de Pinho Bastos, relativo a

um pedido de certidão de compropriedade (2 compartes) para o prédio rústico sito na Quinta da

Conceição, Rua de S. Paio, freguesia da Torreira, concelho da Murtosa, inscrito no Serviço de

Finanças sob o número mil duzentos e trinta e seis, que contém em anexo os pareceres emitidos

pelos serviços técnicos, pelo Dr. Dário Matos (referente a um pedido idêntico ao aqui efetuado) e

despachos proferidos pelo Senhor Vereador Daniel Bastos.-----------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, depois de analisar a situação, deliberou, por unanimidade, autorizar a

constituição da compropriedade e emitir a certidão.----------------------------------------------------------------

 ------- AÇÃO  SOCIAL  ESCOLAR  –  ANO  LETIVO  2016/2017  –  ENSINO  PRÉ-ESCOLAR  –

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - Foi presente pelos serviços de ação social, a listagem

dos alunos do Ensino Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas da Murtosa, que procederam à

inscrição  nos  serviços  da  Componente  de  Apoio  à  Família  ou  requereram  a  atribuição  de

comparticipação nas mensalidades dos referidos serviços, que se anexa à presente ata, dando-se

aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, após ter analisado a informação, referida, deliberou, por unanimidade,

aprovar a listagem proposta.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2016/2017 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  - Foi presente pelos serviços de ação social, a

listagem dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas da Murtosa, que

requereram a atribuição de apoios no âmbito da Ação Social Escolar, que se anexa à presente ata,

dando-se aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.-----------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, após ter analisado o documento, deliberou, por unanimidade, aprovar

a listagem proposta, que descreve os apoios a conceder para a aquisição de manuais escolares no

âmbito da Ação Social Escolar, excetuando do apoio os alunos cuja residência se situa fora da

área do Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3



 ------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2016/2017 – ALUNOS COM NECESSIDADES

EDUCATIVAS ESPECIAIS – Foram presentes os requerimentos, dos alunos Joana Filipa Vigário

de Abreu, Érica Manuela Regadas Afonso e Tiago Filipe Pinho da Silva, de atribuição de apoios no

âmbito da Ação Social Escolar aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – ensino especial e que se

encontram acompanhados das respetivas informações dos serviços de ação social.--------------------

-------- A Câmara Municipal, após ter analisado os documentos, deliberou, por unanimidade atribuir

o escalão A dos apoios de ação social escolar aos alunos Joana Filipa Vigário de Abreu, Érica

Manuela  Regadas  Afonso  e  Tiago  Filipe  Pinho  da  Silva  por  se  tratarem  de  crianças  com

necessidades educativas especiais.-------------------------------------------------------------------------------------

 ------- APOIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL -  Foi presente pelo Senhor

Vice-Presidente a informação,  datada de 08 de agosto 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA -  Foi

presente o ofício n.º 199_2016, do Agrupamento de Escolas da Murtosa, datado do dia 13 de

julho de 2016, a solicitar a comparticipação do pagamento das taxas e assinaturas dos telefones,

dos Jardins de Infância e das Escolas do 1.º  Ciclo do Ensino Básico afetos ao Agrupamento,

referente ao ano letivo de 2015/2016.-----------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, depois de analisar a situação, deliberou, por unanimidade, atribuir, ao

Agrupamento de Escolas da Murtosa, um subsídio no valor de 1.038,76€ (mil e trinta e oito euros e

setenta e seis cêntimos), referente ao pagamento das taxas de assinatura dos telefones e a 50,00€

(cinquenta euros) de chamadas por cada uma das Escolas e Jardins de Infância afetos àquele

Agrupamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- HABITAÇÃO SOCIAL – RENDAS –  Tendo em consideração que o requerente, conforme

refere a informação da Dr. Ana Paula Rendeiro solicitou uma reunião ao Sr. Presidente através de

requerimento no sentido de, ainda segundo a informação, propor um plano de regularização da sua

divida, adequado à sua capacidade de cumprimento, a Câmara Municipal considerou como mais

adequada a suspensão da apreciação do presente documento deliberando, por unanimidade, o

seu reagendamento, já na posse de informação adicional resultante da reunião já referida.-----------
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 ------- ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DURANTE

OS FESTEJOS EM HONRA DO S. PAIO - A Câmara Municipal, considerando que:--------------------

--------Os festejos de S. Paio irão decorrer entre 2 e 8 de setembro;-------------------------------------------

--------Durante esse período, a freguesia da Torreira irá ser visitada por milhares de pessoas que

irão utilizar os locais de diversão, os estabelecimentos de restauração e bebidas e do comércio em

geral; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Os proprietários dos estabelecimentos e a população em geral têm solicitado uma dilação

dos horários de funcionamento dos referidos estabelecimentos;------------------------------------------------

--------Os festejos, tradicionalmente, prolongam-se durante a noite; -------------------------------------------

-------- Deliberou, por unanimidade, autorizar que os locais de diversão, os estabelecimentos de

restauração e bebidas e os do comércio em geral funcionem até às seis horas, na noite de quinta

para sexta (de 1 para 2 de setembro), funcionando com o mesmo horário até à noite de quarta

para quinta (de 7 para 8 de setembro), devendo ser cumprida a legislação existente sobre o ruído. 

 ------- CONCURSO  PÚBLICO  PARA  EXECUÇÃO  DA  EMPREITADA  “MOLHE  NORTE  DO

PORTO DE ABRIGO DA TORREIRA” -  REPARTIÇÃO DE ENCARGOS  -  Foi  presente  uma

informação da técnica superior  Manuela Ribeiro,  datada de 12 de agosto de 2016, a propor  a

repartição de encargos do concurso público supra indicado, da seguinte forma:---------------------------

--------Ano de 2016 – 209.426,00€ (duzentos e nove mil, quatrocentos e vinte e seis euros);----------

--------Ano de 2017 – 185.108,98€ (cento e oitenta e cinco mil, cento e oito euros e noventa e oito

cêntimos);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente repartição de encargos,

bem como remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação. -------------------------------------------------

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

DO MONTE – ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE

DA CÂMARA - Foi presente o despacho, do Sr. Presidente da Câmara, datado de 05 de julho de

2016, relativo ao concurso público mencionado em epígrafe, a aprovar, tendo em consideração a

apreciação técnica produzida pela equipa projetista, à lista de erros e omissões apresentada, e a

consequente  informação  do  júri  do  procedimento,  as  alterações  propostas,  bem  como  a

manutenção do preço base do procedimento. -----------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, por

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

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

DO MONTE – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS -  Foi presente uma informação da técnica superior

Manuela Ribeiro, datada de 12 de agosto de 2016, a propor a repartição de encargos do concurso

público supra indicado, da seguinte forma:----------------------------------------------------------------------------

--------Ano de 2016 – 166.980,89€ (cento e sessenta  e seis  mil,  novecentos e oitenta euros  e

oitenta e nove cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Ano de 2017 – 506.519,11€ (quinhentos e seis mil, quinhentos e dezanove euros e onze

cêntimos);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente repartição de encargos.

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

DO  MONTE  –  ADJUDICAÇÃO  DEFINITIVA –  Foi  presente  o  relatório  final  do  Júri  do

procedimento supra identificado, datado de 03 de agosto de 2016.--------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, atento o teor do referido relatório, bem como dos documentos que lhe

estão apensos, deliberou, por unanimidade, com base no mesmo, adjudicar definitivamente à firma

“António  Saraiva  e  Filhos,  Lda.”  a  execução  da  empreitada  em  epígrafe,  pelo  valor  da  sua

proposta,  no  montante de 673.500,00 € (seiscentos  e setenta  e três mil  e  quinhentos  euros),

acrescido  de IVA à taxa legal  em vigor,  em virtude de ser  a proposta  mais vantajosa para  a

Autarquia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA A EDIFÍCIOS DEGRADADOS – Foi presente

uma proposta de nomeação de comissão de vistoria, pelo Sr. Vereador Daniel Bastos, datada de

10 de agosto de 2016,  para  avaliar  edifícios degradados a fim de se  verificar  se os mesmos

ameaçam  ruína  ou  oferecem  perigo  para  a  saúde  pública  e  para  a  segurança  das  pessoas,

constituída pelos seguintes técnicos: Fernando Almiro Alves de Miranda, engenheiro civil,  João

Manuel Lopes Fidalgo, engenheiro civil,  Pedro Miguel Mendonça Lopes, engenheiro civil,  como

membros efetivos, e Maria Leonor Farelo Mendes da Silva, engenheira técnica civil, como membro

suplente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal depois de analisar a proposta, deliberou, por unanimidade, nomear os

técnicos Fernando Almiro Alves de Miranda, João Manuel Lopes Fidalgo, Pedro Miguel Mendonça
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Lopes, como membros efetivos, e Maria Leonor Farelo Mendes da Silva, como membro suplente

para a constituição da comissão de vistoria a edifícios degradados.------------------------------------------ 

-------- ABERTURA DE 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 – Foi presente pelo Senhor Presidente o

programa de concurso público para a atribuição de licença de táxi para transporte de pessoal com

mobilidade reduzida, fora do contingente, para o concelho da Murtosa. -------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos acima indicados,

bem como proceder à abertura de concurso público.---------------------------------------------------------------

-------- Mais deliberou, por unanimidade, nomear o Júri do concurso constituído por Carlos Manuel

Ferreira  Afonso,  que  presidirá,  e  por  Maria  Manuela  Antunes  Ribeiro  e  Maria  José  Valente

Fernandes Rodrigues; e como suplentes Rosa Maria Cirne de Almeida e Ana Daniela Homem da

Silva Leite.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------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 cinquenta 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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