
Ata n.º 20/2014 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE OUTUBRO DE 2014 

--------No dia dezasseis de outubro de dois mil e catorze, 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 e Francisco Augusto Valente

Pereira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

não estaria presente na reunião por se encontrar num período de gozo de férias,  pelo que foi

justificada a falta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------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  –  1.674.024,39€ (um milhão,

seiscentos e setenta e quatro mil e vinte e quatro euros e trinta e nove cêntimos) e Operações Não

Orçamentais  –  408.029,65€ (quatrocentos  e oito  mil  e  vinte  e nove  euros  e sessenta  e cinco

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

--------DESPACHOS EM PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES – Foi presente a seguinte

relação  de  despachos  exarados  pelo  Senhor  Vereador  com  competências  delegadas,  em

processos de obras particulares:-----------------------------------------------------------------------------------------
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-------- 1 – Requerente – Manuel Joaquim da Costa Rodrigues; morada – Rua Cónego Manuel

Nédio de Sousa, 40, Bunheiro; Processo nº LI/2014/133; Requerimento – LI/2014/471; Síntese do

pedido – Licenciamento de obras de edificação – obras de construção; local da obra – Rua Cónego

Manuel  Nédio de Sousa,  40 -  Bunheiro;  data  do despacho – 2014/10/10;  teor  do  despacho –

deferido o pedido do requerente (licenciamento), de acordo, com base e nas condições do parecer

técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2 - Requerente –  Sónia Cristina Santos Cunha Marques; morada – Rua 10 de Junho -

Torreira; Processo nº LI/2014/165; Requerimento – LI/2014/472; Síntese do pedido – licenciamento

de  obras  de  edificação  –  obras  de  construção  de  habitação  unifamiliar;  local  da  obra  –  Rua

Joaquim Manuel da Silva Gravato - Murtosa; data do despacho – 2014/10/10; teor do despacho –

deferido o pedido do requerente (aprovação do projeto de arquitetura), de acordo e com base no

parecer técnico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 3 -  Requerente  –  Henrique  Couto  Santos  –  Construções,  Lda;  sede  –  Rua  António

Madureira, 9 – Beduído - Estarreja; Processo nº LI/2014/15; Requerimento – LI/2014/454; Síntese

do pedido – licenciamento de obras de edificação – obras de construção -  habitação plurifamiliar;

local da obra – Avenida do Emigrante - Torreira; data do despacho – 2014/10/01; teor do despacho

– deferido  o pedido  do  requerente  (licenciamento),  de  acordo,  com base  e nas  condições  do

parecer técnico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 4 - Requerente – José António da Silva Rebelo Marques; morada – Rua da Cachuda, 15

– Pardilhó - Estarreja; Processo nº LI/2013/91; Requerimento – LI/2014/458; Síntese do pedido –

autorização de utilização -  obras  de construção de habitação unifamiliar;  local  da obra  – Rua

Carreiro da Tomadia - Bunheiro; data do despacho – 2014/10/03; teor do despacho – deferido o

pedido do requerente (emissão de alvará de licença de utilização), de acordo, com base e nas

condições do parecer técnico.---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- III CONCURSO LITERÁRIO ESCOLAR DA MURTOSA – REGULAMENTO – Foi presente

uma proposta de Regulamento referente ao III Concurso Literário Escolar da Murtosa, de que se

anexa  fotocópia  à  presente  ata  e  se  dá  aqui  por  reproduzida  para  os  devidos  efeitos  legais,

subordinado à temática “Na Nossa Terra”, cujas entidades promotoras são a Câmara Municipal da

Murtosa e a Rede de Bibliotecas da Murtosa.------------------------------------------------------------------------

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

unanimidade, aprovar a mesma.------------------------------------------------------------------------------------------
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 ------- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  DE  PAIS  E  ENCARREGADOS  DE

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

informação dos serviços de educação e cultura propondo a atribuição de um subsídio, no montante

de 2.377,05€ (dois mil trezentos e setenta e sete euros e cinco 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 EB1 e Jardim de Infância 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 setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014.----------------------------------

--------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 2.377,05€ (dois mil trezentos e setenta e sete euros e

cinco cêntimos), para pagamento às tarefeiras da Escola EB1 e Jardim de Infância 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 setembro, outubro, novembro e dezembro de

2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------MINUTA  DO CONTRATO PARA A “  CESSÃO DOS DIREITOS  DE EXPLORAÇÃO DO

EQUIPAMENTO DE CAFETARIA-BAR DO PARQUE MUNICIPAL DA SALDIDA, FREGUESIA

DO MONTE,  ADJUDICADA A  SÓNIA ALEXANDRA TAVARES VALENTE” -  Foi  presente  a

minuta do contrato para a “Cessão dos Direitos de Exploração do Equipamento de Cafetaria-Bar

do  Parque  Municipal  da  Saldida,  Freguesia  do  Monte,  adjudicada a  Sónia  Alexandra  Tavares

Valente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato.------------------

-------- Deu entrada na sala de reuniões a Vereadora Maria Emília Morais Carrabau tendo ocupado

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

 -------APOIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL - Foram presentes dois novos

requerimentos relativos ao apoio ao arrendamento habitacional, anexos aos quais se encontra o

relatório  técnico  da Dr.ª  Ana Paula Rendeiro e a proposta do Sr.  Vice-Presidente da Câmara,

datada de 13 de outubro de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar as requerentes Aurora das Flores

da Costa Rodrigues Caravela e Paula Cristina Valente Padinha da admissão da sua candidatura,

bem como, do valor das respetivas comparticipações, com eficácia ao mês de novembro.-------------
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 -------AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS N.º  19,  DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DE

ARMAZÉNS GERAIS”  - Foi  presente  o  auto  de  medição  de  trabalhos  contratuais  n.º  19,  da

empreitada de “Construção de Armazéns Gerais”, adjudicada à firma Gabimarão Construção, S.A,

no  valor  de  1.300,00€  (mil  e  trezentos  euros),  acrescido  de  IVA,  num total  de  1.378,00€ (mil

trezentos e setenta e oito euros).-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 ------- AUTO  DE  RECEÇÃO  PROVISÓRIA  DA  EMPREITADA  DE  “CONSTRUÇÃO  DE

ARMAZÉNS GERAIS” – Foi presente o auto de receção provisória da empreitada de “Construção

de  Armazéns  Gerais”,  adjudicada  à  firma  Gabimarão  Construções,  S.A,  o  qual  se  encontra

assinado pelo representante da firma empreiteira e pelo representante da Autarquia.-------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, receber provisoriamente a obra.---------------

 -------PEDIDO  DE  PARECER  PRÉVIO  VINCULATIVO  PARA  A  “AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE

TRANSPORTE”– Foi presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de outubro de

2014, através da qual propõe que, no cumprimento do preceituado na Lei do Orçamento de Estado para

2014  (Lei  n.º  83-C/2013,  de  31  de  dezembro),  a  Câmara  Municipal  emita  parecer  prévio  vinculativo

favorável ao procedimento que se pretende iniciar para “Aquisição de Serviços de Transporte”, para o

evento “Dia do Agrupamento”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento que se pretende iniciar

para “Aquisição de Serviços de Transporte”,  para o evento “Dia do Agrupamento”,  com efeitos

retroativos,  nos  termos  do  disposto  nos  artigos  127.º  e  128.º  do  Código  do  Procedimento

Administrativo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A RENOVAÇÃO DA AQUISIÇÃO

DE APÓLICES DE SEGURO – ACIDENTES PESSOAIS UTENTES (PISCINAS) E ACIDENTES

DE TRABALHO – Foi presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 10 de

outubro  de  2014,  através  da  qual  propõe  que,  no  cumprimento  do  preceituado  na  Lei  do

Orçamento de Estado para 2014 (Lei n.º 83-C/2013,  de 31 de dezembro),  a Câmara Municipal

emita  parecer  prévio  vinculativo  favorável  ao  procedimento  que  se  pretende  iniciar  para  a

Renovação  da  Aquisição  de  Apólices  de  Seguros  –  Acidentes  Pessoais  Utentes  (piscinas)  e

Acidentes de Trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento que se pretende iniciar

para a Renovação da Aquisição de Apólices de Seguros – Acidentes Pessoais Utentes (piscinas) e

Acidentes de Trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------  PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE

“REALIZAÇÃO DE CONCERTO DOS 88 ANOS DO CONCELHO DA MURTOSA” – Foi presente

uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de outubro de 2014, através da qual

propõe que, no cumprimento do preceituado na Lei do Orçamento de Estado para 2014 (Lei n.º 83-

C/2013, de 31 de dezembro), a Câmara Municipal emita parecer prévio vinculativo favorável ao

procedimento que se pretende iniciar para a Aquisição de Serviços de “Realização de Concerto

dos 88 anos do Concelho da Murtosa”, que se realiza no dia 25 de outubro.-------------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento que se pretende iniciar

para a Aquisição de Serviços de “Realização de Concerto dos 88 anos do Concelho da Murtosa”.- -

 ------- ADJUDICA  ÇÕES EFETUADAS AO ABRIGO DE PEDIDOS DE PARECERES PRÉVIOS

GENÉRICOS – MÊS DE SETEMBRO - Dando cumprimento ao n.º 3, do art.º 4.º, da Portaria n.º

53/2014,  de  03  de  março,  os  Serviços  de  Contabilidade  apresentaram  uma  informação  que

contém, em anexo, um mapa resumo das adjudicações efetuadas ao abrigo de pareceres prévios

genéricos, relativo ao mês de setembro, da qual se anexa fotocópia à presente ata e se dá aqui por

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

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação supra.---------------------------------------

 -------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO - - Esteve presente uma representação da Junta Regional de

Escuteiros,  liderada  pelo  seu  Chefe  Manuel  dos  Santos  com a  pretensão  de  agradecerem a

colaboração  da  Autarquia  na  materialização  do  Acampamento  Regional  de  Escuteiros,  que

decorreu  na  Torreira  no período  compreendido  entre  os  dias  1 a 7 de  Agosto,  enaltecendo o

envolvimento e dedicação,  do Município,  o que  tornou possível  o êxito  do evento.  Agradeceu,

ainda, a hospitalidade e o envolvimento da população Murtoseira.---------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente registou o privilégio de ter os Escuteiros no Município da Murtosa,

salientando  a  envolvência  e  dinâmica  de  todos  os  participantes  no  Acampamento  Regional,

desejando ao Chefe Manuel  dos Santos que cessa  as suas  funções as maiores  felicidades  e

5



registando o contributo que este dirigente prestou ao desenvolvimento do movimento em termos

Regionais e por consequência à formação cívica dos nossos jovens. ----------------------------------------

 -------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 dezoito horas e quarenta 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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