
Ata n.º 11/2016 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE MAIO DE 2016 

--------No dia dezanove de maio 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 Francisco Augusto Valente Pereira.-------------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente deu conhecimento que a Vereadora Maria Emília Morais Carrabau não

estaria presente na reunião 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 – 3.762.630,18€ (três milhões,

setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta euros e dezoito cêntimos) e Operações Não

Orçamentais – 381.038,66€ (trezentos e oitenta e um mil e trinta e oito euros e sessenta e seis

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

-------- HASTA PÚBLICA PARA ARREMATAÇÃO DE QUIOSQUE NA PRAÇA DA VARINA -  O

Senhor Presidente da Câmara deu início à hasta pública, para a arrematação do Quiosque na

Praça da Varina.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Depois de lido o Edital, que publicita a referida hasta pública, deu-se início à licitação, tendo

a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, adjudicar a arrematação do referido quiosque a

João Paulo Matos Brás, residente no Largo da Varina, n.º 138, Torreira, pelo valor de 4.050,00€ +

IVA (quatro mil e cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor.---------------------------------

 ------- IV CONCURSO LITERÁRIO ESCOLAR DA MURTOSA - Foi presente a ata da reunião do

júri  do  Concurso  Literário  Escolar  da  Murtosa,  referente  à  atribuição  de  prémios  e  menções

honrosas,  do  referido  concurso,  que  foi  lida  e  se  anexa  à  presente  ata,  dando-se  aqui  por

reproduzida para os devidos efeitos legais, acompanhada por uma informação da colaboradora

Rosa Almeida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  da  ata,  supra  referida,  tendo  deliberado,  por

unanimidade, aprová-la e atribuir os prémios em conformidade com a citada informação.--------------

  ------ AGRUPAMENTO  DE  ESCOLAS  DA  MURTOSA  –  PRÉ-ESCOLAR  E  1.º  CICLO  DA

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA TORREIRA E ESCOLA BÁSICA/JARDIM DE INFÂNCIA DE

S. SILVESTRE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO -

Foram presentes os pedidos do Agrupamento de Escolas da Murtosa – Pré-Escolar e 1.º Ciclo

da Escola Básica Integrada da Torreira e Escola Básica/Jardim de Infância de S. Silvestre,

dando conta que os alunos destes estabelecimentos, irão realizar visitas de estudo ao Visionarum,

Santa Maria da Feira (dia 8 de junho), e ao Palácio da Pena, Sintra, respetivamente. Em virtude de

nem todas as famílias possuírem condições económicas que permitam a participação dos seus

educandos nas visitas, solicita a comparticipação possível da Autarquia para que os projetos se

concretizem.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pedidos, supra referidos, tendo deliberado, por

unanimidade, atribuir um subsídio, ao Agrupamento de Escolas da Murtosa, no valor de 607,50€

(seiscentos e sete euros e cinquenta cêntimos), destinado a apoiar os alunos carenciados do Pré-

Escolar e 1.º Ciclo da Escola Básica Integrada da Torreira (240,00€), e da Escola Básica/Jardim de

Infância de S. Silvestre (367,50€) nas visitas de estudo, referidas.--------------------------------------------

 ------- III  TORNEIO  JOÃO  RUELA  –  ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  DE

ATLETISMO  DE  AVEIRO  -  A  Associação  de  Atletismo  de  Aveiro depois  dos  contactos

estabelecidos com a autarquia, organizou, no dia 23 de abril  de 2016, o III  Grande Prémio de

Atletismo João Ruela, realizado na Pista Simplificada de Atletismo, situada no Parque Municipal da

Saldida - Murtosa, tendo solicitado para o efeito um subsídio de 1.000,00€ (mil euros).-----------------
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--------A Câmara Municipal analisou o pedido, supra referido, tendo deliberado, por unanimidade,

atribuir um subsídio, no montante de 1.000,00€ (mil euros), para fazer face aos encargos inerentes

à organização da prova.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO BUNHEIRO  – Foi

presente uma proposta do senhor Presidente, datada de 18 de maio de 2016, que se anexa à

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

-------- A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  proposta,  supra  referida  deliberou,  por

unanimidade atribuir ao Centro Social e Paroquial do Bunheiro um subsídio no valor de 50.000€

(cinquenta  mil  euros)  para  comparticipar  as  obras  de  construção  do  edifício  que  alberga  as

valências de apoio domiciliário e de centro de dia.------------------------------------------------------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARIA

DA MURTOSA - Foi presente uma proposta do senhor Presidente, datada de 18 de maio de 2016,

que se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.----------------

-------- A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  proposta,  supra  referida  deliberou,  por

unanimidade atribuir ao Centro Social e Paroquial de Santa Maria da Murtosa um subsídio no

valor de 40.000€ (quarenta mil euros) para comparticipar as obras de adaptação do edifício da

antiga  “Escola  da  Feira  dos  Cinco”,  hoje  sua  propriedade,  adquirida  no  âmbito  da  permuta

celebrada com o Município, que albergará todas as respostas sociais atualmente disponibilizadas

pela instituição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- - Neste período dos trabalhos o Senhor Vereador Daniel 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” - A Câmara, com alguma frequência, organiza, em colaboração com as coletividades

locais, recriações de acontecimentos ou quotidianos de outrora sendo recorrente a necessidade de

utilizar tendas antigas que apoiavam atividades comerciais em mercados e feiras. Assim, tendo em

consideração que o Rancho Folclórico "Os Camponeses da Beira-Ria" possui um exemplar das

referidas tendas, que mandou executar com base em recolhas feitas junto de antigos feirantes que

exerceram a atividade no nosso concelho, a Câmara Municipal contactou a coletividade no sentido

de auscultar a possibilidade da cedência de dez tendas e dos respetivos custos associados tendo

obtido a disponibilidade para o efeito pelo custo de 5.000€.------------------------------------------------------
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-------- Face ao exposto e para o fim já descrito, foi deliberado, por unanimidade, atribuir àquela

coletividade um subsídio no valor global de € 5.000,00€ (cinco mil euros).--------------------------------- 

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

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

-------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  6,  DA EMPREITADA DE

“CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS GERAIS – 2.ª FASE” – Foi presente o auto de medição de

trabalhos  contratuais  n.º  6,  da  empreitada  de  “Construção  de  Armazéns  Gerais  –  2.ª  Fase”,

adjudicada  à  firma  Edibeiras  –  Edifícios  e  Obras  Públicas  das  Beiras,  Lda.,  no  valor  de

6.538,33€ (seis mil, quinhentos e trinta e oito euros e trinta e três cêntimos), acrescido de IVA à

taxa legal em vigor, num total de 6.930,63€ (seis mil, novecentos e trinta euros e sessenta e três

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

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

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

 ------- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DO BUNHEIRO – PROCESSO DE

OBRAS LI/2012/24 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS - Foi presente o requerimento, registado

sob  o  número  213,  de  06  de  maio  de  2016,  em  nome  da  Fábrica  da  Igreja  Paroquial  do

Bunheiro, através do qual solicita, a isenção das respetivas taxas inerentes à emissão do alvará

de autorização de utilização referente ao processo de obras n.º LI/2012/24.--------------------------------

--------A Câmara Municipal, tendo em conta, o prescrito na alínea b) do n.º 1 do artigo 21.º do

Regulamento de Taxas do Município da Murtosa, a natureza do processo de licenciamento que

esteve na base do pedido da requerente que teve por objetivo alterações e ampliações do edifício

que possui na Rua António Tavares Afonso e Cunha, n.º 10, freguesia do Bunheiro, que é utilizado

pelo Centro Social Paroquial do Bunheiro, em atividades de apoio à comunidade local, e dado que

se trata de uma instituição sem fins lucrativos,  deliberou,  por  unanimidade,  isentar  totalmente

aquela do pagamento das taxas em causa.---------------------------------------------------------------------------

 ------- APOIO  MUNICIPAL  AO  ARRENDAMENTO  HABITACIONAL –  Foram  presentes  as

candidaturas ao apoio municipal ao arrendamento habitacional, anexo às quais se encontram os

relatórios técnicos da Dr.ª Ana Paula Rendeiro e a respetiva proposta do Senhor Vice-Presidente

da  Câmara,  datada  de  2  de  maio  de  2016,  que  se  anexa  à  presente  ata  e  se  dá  aqui  por

reproduzida para todos os efeitos legais.------------------------------------------------------------------------------
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--------A Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  notificar  da intenção de não admitir  as

candidaturas apresentadas pelos requerentes Maria do Céu da Silva Carinha Santos, Lígia Maria

dos Santos Martins e Dorinda Augusta Pereira Esteves, pelas razões e nas condições constantes

da proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Mais deliberou,  também por  unanimidade,  notificar os requerentes  Ana Daniela da Silva,

Marta Isabel Cirne Fernandes, Paula Rodrigues de Oliveira e Silva, Isabel Palmira de Oliveira e

Silva, André Filipe Tavares dos Santos, Ana Carolina Vieira Cunha, Diana Francisca Pinto Silva,

Carlos Filipe de Oliveira Tavares, Natália dos Anjos da Silva Toscano, Aurora das Flores da Costa

Rodrigues Caravela,  Marta Raquel  da Silva Gravato,  Sónia Maria da Silva Dias,  Carla  Marisa

Santos Rua, Ana Rita Hungria Vieira, Maria de Fátima Oliveira Miranda, Armando Maria Gonçalves

Assunção,  Romana Isabel Pinho Amador,  Rosabel  Oliveira Ruela, Manuel Oliveira Ruela, José

Júlio da Cruz Baptista, Beatriz de Jesus Mendes Viola, Joana Filipa Pereira Matos, Helena Maria

Soares  Fernandes,  Albertina  de  Jesus  Soares  Tavares  Rebelo,  Sónia  Isabel  Valente  Pereira,

Cristina Maria Cunha da Silva, Ana Maria Mendoza, Dinis de Pinho Tavares, Suzy Christina Silva,

Florindo Saraiva da Graça, Augusto Manuel Caravela e Silva, Avelino Maria da Silva Neno, Alcina

Maria Fernandes Pereira, Maria Natália da Silva Marques,  Francisco António Ministro da Silva,

Mónica  Clara  Lopes  Antão Rodrigues,  Estela  Fernandes  Dias  Ventura,  Paula  Cristina  Valente

Padinha, Helena Sofia Vieira da Cunha, António José Rodrigues Tavares, Fernando pinho da Silva,

Alfredo José da Silva Amaral, Maria de Fátima Matos Almeida, Alice Maria Dias Paiva de Oliveira,

Tiago Filipe Brandão Nunes,  Vera Mónica Silva Marques,  Maria do Rosário  Augusta da Silva,

Carina Marques da Cunha, Donaciana Tavares Azevedo e Jorge Manuel Silva da admissão da sua

candidatura,  bem como,  do  valor  das  respetivas  comparticipações  e  condições  constantes  da

proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, também, por unanimidade, ao abrigo do n.º 3, do artigo 14.º

prorrogar, até 31 de dezembro de 2016, as atribuições de apoio aos requerentes Alfredo José da

Silva Amaral,  Maria de Fátima Matos Almeida, Alice Maria Dias Paiva de Oliveira,  Tiago Filipe

Brandão Nunes, Vera Mónica Silva Marques, Maria do Rosário Augusta da Silva, Carina Marques

da Cunha, Donaciana Tavares Azevedo e Jorge Manuel Silva.-------------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente da Câmara ausentou-se durante a deliberação do requerente Avelino

Maria da Silva Neno, por ser seu familiar.-----------------------------------------------------------------------------
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 ------- ATRIBUIÇÃO DE LOTES DE TERRENO PARA AUTOCONSTRUÇÃO – DEFINIÇÃO DA

FÓRMULA DE CÁLCULO DO RENDIMENTO    PER CAPITA –   ALÍNEA A) DO ARTIGO 7.º DO

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE LOTES DE TERRENO PARA AUTOCONSTRUÇÃO) - O

regulamento de Atribuição de Lotes de Terreno para Autoconstrução é omisso relativamente à

fórmula a utilizar para cálculo do “rendimento per capita”.  Tendo em consideração o princípio da

uniformização  de  critérios  regulamentares  dos  mecanismos  de  apoio  social  do  Município,  a

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a fórmula de cálculo a utilizar seja a definida no

regulamento  de Apoio Municipal  ao Arrendamento  Habitacional,  ou seja:  Rendimento mensal

bruto  per  capita  =  rendimento  mensal  bruto  do  agregado/número  de  elementos  do

agregado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------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,  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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