
Ata n.º 21/2016 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE OUTUBRO DE 2016 

--------No dia vinte de outubro 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, Francisco Augusto Valente Pereira e Maria Emília Morais Carrabau.-------

-------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Esteve presente um grupo de moradores da Urbanização

Nova Ria, na freguesia da Torreira, composto por dez pessoas representados por Isabel Simões e

Justino Pinho que solicitaram à Câmara Municipal a resolução do problema das águas pluviais

naquela zona, a falta de saneamento nas primeiras cinco casas e a falta de limpeza da mata junto

das casas. Mostraram, ainda, o desagrado e a preocupação com o transporte dos dragados da

construção do Porto de Abrigo da Torreira que deixou poeiras pretas dentro das casas durante

meses.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Câmara informou que relativamente às lamas provenientes dos dragados, a

Câmara  Municipal  foi  contra  a  localização  escolhida,  tendo  inclusivamente  manifestado  o  seu

repúdio junto das entidades responsáveis.----------------------------------------------------------------------------

-------- Relativamente às águas pluviais referiu que o problema sempre existiu reconhecendo que

se tem vindo a agravar, pelo que a Câmara Municipal tem a pretensão de efetuar uma intervenção

para melhorar a situação.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em relação à falta de limpeza da mata a Câmara vai proceder à notificação do proprietário

para que proceda à limpeza dos terrenos, nos termos da lei.----------------------------------------------------
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--------Quanto à questão do saneamento a Câmara Municipal vai junto da ADRA reiterar o problema

existente ajudando, desta forma, os moradores na resolução do seu problema.-------------------------- 

 -------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 – 4.250.697,50€ (quatro milhões,

duzentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos) e Operações

Não Orçamentais – 387.419,75€ (trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e dezanove euros e

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

-------- PROCESSO DE PRESCRIÇÃO A FAVOR DO MUNICÍPIO DAS SEPULTURAS N.º 16 e

17,  FILA  G,  TALHÃO  1  DO  CEMITÉRIO  MUNICIPAL  DA  MURTOSA -  Foi  presente  o

requerimento registado sob o n.º 2714, de 24/06/2014, em nome de Ana Maria de Oliveira Vieira

da Silva , a manifestar interesse na aquisição das sepulturas n.ºs 16 e 17, Fila G, do Talhão n.º 1,

do  Cemitério  Municipal  da Murtosa,  uma vez que as mesmas se  encontram abandonadas  há

muitos anos, desconhecendo-se que alguém ali tenha sido sepultado e quem sejam os eventuais

detentores de direito de concessão, desconhecendo-se, ainda, alguém que zele pelo seu arranjo.

-------- Por despacho do Sr. Vice-Presidente, foi mandado instaurar um processo de inquirição de

testemunhas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Efetuadas as diligências, foi agora presente uma informação do Senhor Vice-Presidente,

que foi lida e se encontra anexa ao processo respetivo. -----------–---------------------------------------------

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

faculdade que lhe é conferida pela alínea kk), do n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro, iniciar o procedimento destinado a considerar as sepulturas n.ºs 16 e 17, Fila G, Talhão

1, do Cemitério Municipal da Murtosa, prescritas a favor do Município da Murtosa, efetuando, para

o efeito, a respetiva publicação legal. ----------------------------------------------------------------------------------

 -------ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  DE  PAIS  E  ENCARREGADOS  DE

EDUCAÇÃO DOS JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DO 1º CICLO DO

CELEIRO  E  DE  SÃO  SILVESTRE –  Foi  presente  uma  informação  da  colaboradora  Eliana

Barroqueiro propondo a atribuição de um subsídio,  no montante de 1.383,20€ (mil  trezentos e
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oitenta e três euros e vinte cêntimos), à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos

Jardins de Infância e Escolas do Ensino Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre,

para que possa efetuar o pagamento às tarefeiras da Escola de S. Silvestre e da E.B.I da Torreira,

relativo ao serviço de refeições e acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os

meses de outubro, novembro e dezembro de 2016.----------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal  analisou  a  informação,  citada,  tendo  deliberado,  por  unanimidade,

atribuir à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância e Escolas do

Ensino Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre um subsídio, no montante de 1.383,20€

(mil trezentos e oitenta e três euros e vinte cêntimos), para pagamento às tarefeiras que auxiliam,

nas escolas  em causa,  no  serviço  de refeições  e fazem o acompanhamento  das  crianças no

período de almoço, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016.----------------------

   ----- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  DE  PAIS  E  ENCARREGADOS  DE

EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º  CICLO E PRÉ-PRIMÁRIA DO MONTE  -  Foi  presente uma

informação da colaboradora Eliana Barroqueiro propondo a atribuição de um subsídio, no montante

de 2.809,80€ (dois mil,  oitocentos e nove euros e oitenta cêntimos),  à  Associação de Pais e

Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária do Monte , para que possa

efetuar o pagamento às tarefeiras da Escola do Monte e do Centro Escolar da Saldida, relativo ao

serviço de refeições e acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os meses de

outubro, novembro e dezembro de 2016.------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, após análise da informação, mencionada, deliberou, por unanimidade,

atribuir à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária

do Monte, um subsídio, na importância de 2.809,80€ (dois mil, oitocentos e nove euros e oitenta

cêntimos), para pagamento às tarefeiras da Escola do Monte e do Centro Escolar da Saldida, que

auxiliam no serviço de refeições e fazem o acompanhamento das crianças no período de almoço,

durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016.-------------------------------------------------

------------- JOGOS FLORAIS DA MURTOSA 2016 – COMPOSIÇÃO DO JÚRI – Foi presente uma

proposta  de composição do Júri  para  os Jogos Florais  da Murtosa 2016 que,  de seguida,  se

transcreve:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------“Tema: “Romaria de S. Paio, a grande festa da ria””----------------------------------------------------------------

--------Composição do Júri:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Modalidade de Poesia e Conto:-----------------------------------------------------------------------------------------
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-------- - Angelina Figueiredo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - Isabel Santos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - Francisco Vieira;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Modalidade de Pintura:----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - Magna Ferreira;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - Alberto Figueiredo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - Anísia Simões”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra referida.------------

-------- Neste ponto da ordem de trabalhos o Senhor Vereador António Jorge Feio Bacelar Vilar

ausentou-se da reunião, em virtude de fazer parte da composição do Júri.----------------------------------

   ----- PRÉMIO DE FOTOGRAFIA DA MURTOSA 2016 – COMPOSIÇÃO DO JÚRI – Foi presente

uma proposta  de composição  do Júri  para  o  Prémio  de Fotografia  da  Murtosa 2016  que,  de

seguida, se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------“Tema: “Ria de Aveiro, um património a preservar”------------------------------------------------------------------

--------Composição do Júri:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - João Lemos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - Diogo Barros;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - António Jorge Bacelar Vilar; --------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra referida.------------

--------Terminada esta deliberação, o Senhor Vereador entrou na sala de reuniões tendo assumido

o seu lugar na mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO CELEBRADO COM A NOS – ATUALIZAÇÃO

DE RENDA -   Foi  presente  uma informação  da trabalhadora  Isabel  Castro,  datada de 11 de

outubro de 2016, dando conta que, no cumprimento do estipulado pelo protocolo celebrado em 22

de outubro de 1998, nomeadamente no seu artigo 4.º, a contraprestação será atualizada de acordo

com o  coeficiente  aprovado  anualmente  pelo  Governo  para  o  arrendamento  não habitacional,

sendo,  para o ano civil  de 2017, a taxa de atualização de 1,0054, estabelecida pelo Aviso n.º

11562/2016, de 15 de setembro, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P..----------------- 

-------- Informa, ainda, que, nestes termos, a contraprestação para o ano de 2017, devidamente

atualizada,  é  de  8.688,64€  (oito  mil,  seiscentos  e  oitenta  e  oito  euros  e  sessenta  e  quatro

cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A  Câmara  Municipal,  atento  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  presente

atualização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------PROTOCOLO  DE  CEDÊNCIA  DE  ESPAÇO  CELEBRADO  COM  A  VODAFONE  –

ATUALIZAÇÃO DE RENDA - Foi presente uma informação da trabalhadora Isabel Castro, datada

de  11  de  outubro  de  2016,  dando  conta  que,  no  cumprimento  do  estipulado  pelo  protocolo

celebrado em 8 de fevereiro de 2000, nomeadamente no seu artigo 4.º, a contraprestação será

atualizada de acordo com o coeficiente aprovado anualmente pelo Governo para o arrendamento

não habitacional, sendo, para o ano civil de 2017, a taxa de atualização de 1,0054, estabelecida

pelo Aviso n.º 11562/2016, de 15 de setembro, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P..

-------- ---- Informa, ainda, que, nestes termos, a contraprestação para o ano de 2017, devidamente

atualizada,  é  de  8.688,64€  (oito  mil,  seiscentos  e  oitenta  e  oito  euros  e  sessenta  e  quatro

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

--------A  Câmara  Municipal,  atento  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  presente

atualização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO CELEBRADO COM A TMN – ATUALIZAÇÃO

DE RENDA - Foi presente uma informação da trabalhadora Isabel Castro, datada de 11 de outubro

de 2016, dando conta que, no cumprimento do estipulado pelo protocolo celebrado em 1 de maio

de 1999, nomeadamente no seu artigo 4.º, a contraprestação será atualizada de acordo com o

coeficiente aprovado anualmente pelo Governo para o arrendamento não habitacional, sendo, para

o ano civil de 2017, a taxa de atualização de 1,0054, estabelecida pelo Aviso n.º 11562/2016, de

15 de setembro, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P..--------------------------------------- 

-------- Informa, ainda, que, nestes termos, a contraprestação para o ano de 2017, devidamente

atualizada,  é  de  8.688,64€  (oito  mil,  seiscentos  e  oitenta  e  oito  euros  e  sessenta  e  quatro

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

--------A  Câmara  Municipal,  atento  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  presente

atualização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- REVOGAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO CENTRO DA VILA – Tendo em conta que

o Senhor Vereador Jorge Bacelar manifestou desconhecimento perante o Plano, cuja revogação

era proposta, o Senhor Presidente sugeriu que o ponto fosse retirado da ordem de trabalhos no

sentido de permitir ao vereador, em causa, uma avaliação ao documento por forma a que possa

formar uma opinião sustentada sobre o mesmo. --------------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal  atenta a proposta deliberou,  por  unanimidade,  retirar  da ordem de

trabalhos o ponto 10 e consequentemente o ponto 11 denominado “Proposta de alteração ao Plano

Diretor Municipal” por se encontrarem interligados.-----------------------------------------------------------------

-------- Mais deliberou reagendar  a apreciação destes ponto em causa para  a próxima reunião

extraordinária que se realizará no próximo dia 31 de outubro.---------------------------------------------------

 -------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 quinze minutos 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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