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Ata n.º 15/2016

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE JULHO DE 2016

--------No dia vinte e um de julho 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 Vice-Presidente Januário
Vieira da Cunha, 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 Sr. Vice-Presidente informou que o Sr. Presidente não iria estar presente, em virtude de se
encontrar em Lisboa, em representação da CIRA, numa reunião com o Ministro Adjunto, Dr.
Eduardo Cabrita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – Neste período não houve qualquer
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 – 4.462.374,00 € (quatro milhões
quatrocentos e sessenta e dois mil trezentos e setenta e quatro euros) e Operações Não
Orçamentais – 383.759,49 € (trezentos e oitenta e três mil setecentos e cinquenta e nove euros e
quarenta e nove cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TORREIRA – FESTAS EM HONRA DA
SENHORA DA PAZ – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS – Foi presente o
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requerimento registado sob o nº 3513, em nome da Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira,
datado de 04 do corrente mês, a solicitar a isenção de pagamento da taxa devida pela emissão da
licença de ruído para a realização das festas em honra da Senhora da Paz, a levar a efeito nas
Quintas

do

Norte,

freguesia

Torreira.---------------------------------------------------------------------------------------A

Câmara

da
Municipal

deliberou, por unanimidade, deferir o solicitado.----------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DA TORREIRA – Foi presente um email, da
Associação Filantrópica da Torreira, datado de 21 de junho, a informar que procedeu à
publicação semestral do boletim informativo – “Âncora”, solicitando o apoio de 30,00 €, destinado
às duas publicações anuais. Com este apoio a ASFITA compromete-se a divulgar esta parceria no
próprio boletim, com informação do logotipo, bem como na página do facebook.--------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Filantrópica da
Torreira, um subsídio no valor de 30,00 € (trinta euros), destinado à publicação do boletim
informativo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste período da ordem de trabalhos, o Vereador Daniel Bastos retirou-se da reunião em
virtude de fazer parte da Direção do Rancho Folclórico “Camponeses da Beira-Ria”.--------------------------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO FOLCLÓRICO “CAMPONESES DA BEIRARIA” – O Senhor Vice-Presidente propôs a atribuição de um subsídio no valor de 700,00 €, ao
Rancho Folclórico “Camponeses da Beira-Ria”, destinado a apoiar a sua atividade na dinamização
do Festival de Folclore da Beira-Ria, que decorreu na III Feira Agrícola da Murtosa.----------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do subsídio proposto.
—------------Terminado este ponto o Vereador Daniel Bastos assumiu o seu lugar na mesa.------------------------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À INCANTUS – TOCARES E CANTARES – O Senhor VicePresidente propôs a atribuição de um subsídio no valor de 650,00 €, à INCANTUS – Tocares e
Cantares, destinado a apoiar a sua atividade na dinamização musical da III Feira Agrícola da
Murtosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do subsídio proposto.
—-----------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE CULTURAL E DESPORTIVO DE VEIROS – O
Senhor Vice-Presidente propôs a atribuição de um subsídio no valor de 400,00 €, ao Clube Cultural
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e Desportivo de Veiros, destinado a apoiar a sua atividade na dinamização musical da III Feira
Agrícola da Murtosa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do subsídio proposto.
—------------Neste período da ordem de trabalhos, o Vereador Daniel Bastos retirou-se da reunião em
virtude de fazer parte da Direção do Rancho Folclórico “Camponeses da Beira-Ria”.---------------------------MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MURTOSA E
RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DA BEIRA-RIA” – Foi presente a minuta do
protocolo a celebrar entre o Município da Murtosa e o Rancho Folclórico “Os Camponeses da
Beira-Ria”, o qual se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos
legais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo, bem como
atribuir o apoio mencionado no mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------Terminado este ponto o Vereador Daniel Bastos assumiu o seu lugar na mesa.-------------------------HABITAÇÃO SOCIAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS RENDAS – Pelo Sr. VicePresidente, foi presente uma proposta de retificação à deliberação tomada na reunião de Câmara
de 7 de julho, relativa à alteração do valor da renda da habitação social, na qual tinha sido indicada
como beneficiária a Sra. D. Maria da Conceição da Silva Murta, quando na realidade seria o Sr.
Albertino Manuel Sousa Tavares.-----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, retificar a deliberação tomada em reunião
de 07 de julho último, alterando a renda da habitação social do Sr. Albertino Manuel Sousa
Tavares, para 20,00 €/mensais, com efeitos a partir de 01 de julho último.-----------------------------------------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 Vice-Presidente deu a reunião por
encerrada eram dezoito horas e quinze 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.---------------------------------------------------------------

