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Ata n.º 10/2014  

 

MUNICÍPIO DA MURTOSA 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2014  

 

 

-------No dia quinze de maio 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 dezassete horas e trinta minutos, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------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 – 1.523.133,90€ (um milhão, 

quinhentos e vinte e três mil, cento e trinta e três euros e noventa cêntimos) e Operações Não 

Orçamentais – 485.696,49€ (quatrocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e seis euros e 

quarenta e nove 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: -----------------------------------------------------------------------------------------  

------- 1 – Requerente – Manuel João Silva Soares; residência – Rua Professor Alípio Portugal - 

Murtosa; Processo nº LI/2009/68; Requerimento – LI/2014/194; síntese do pedido – pedido de 

autorização de utilização; local da obra – Rua Professor Alípio Portugal - Murtosa; data do 
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despacho 09/05/2014; teor do despacho – de acordo e com base no parecer técnico, é concedido 

ao requerente o alvará de autorização de utilização, chamando-se a atenção para o necessário 

cumprimento do descrito na nota do referido parecer.--------------------------------------------------------------  

-------  2 – Requerente – Associação Cultural Recreativa e Desportiva – Dragões da Murtosa; 

sede – Praça Jaime Afreixo - Murtosa; Processo nº LI/2013/292; Requerimento – LI/2014/197; 

síntese do pedido – pedido de autorização de utilização; local da obra – Praça Jaime Afreixo - 

Murtosa; data do despacho – 09/05/2014; teor do despacho – de acordo e com base no parecer 

técnico, é concedido ao requerente o alvará de autorização de utilização. ---------------------------------- 

-------  3 – Requerente – Domingos António Lopes Vaz; residência – Urbanização Raúl dos 

Santos, nº 15 - Torreira; Processo nº LI/2012/588; Requerimento – LI/2014/181; síntese do pedido 

– pedido de autorização de utilização; local da obra – Praça Egas Moniz - Murtosa; data do 

despacho – 08/05/2014; teor do despacho – de acordo e com base no parecer técnico, é 

concedido ao requerente o alvará de autorização de utilização, chamando-se a atenção para o 

necessário cumprimento do descrito na nota do referido parecer. --------------------------------------------- 

-------  REQUERIMENTO DE ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 19 DA ZONA INDUSTRIAL DA 

MURTOSA – Foi presente um requerimento registado sob o n.º 1659, em nome da Riave – 

Imobiliária da Ria, Lda. através do qual solicita autorização para alienar o lote n.º 19 da Zona 

Industrial da Murtosa, à empresa JMS – Indústria de Mobiliário Hospitalar, Lda. O Sr. 

Presidente deu conhecimento que a empresa atrás referida contatou a Câmara Municipal no 

sentido de encontrar uma solução que permitisse a expansão da unidade que possuem na nossa 

Zona Industrial, tendo em conta a necessidade urgente de aumentar a sua capacidade de 

produção para fazer face à atual carteira de encomendas, resultante do reforço da 

internacionalização levada a cabo pela mesma. Dado que a Câmara Municipal não possui qualquer 

lote confinante com a empresa em causa que permita a desejada expansão, nos termos em que tal 

é pretendido. Perante esta realidade o Sr. Presidente desenvolveu contatos junto dos privados 

que, até ao momento, não têm ocupados os respetivos lotes, no sentido de os sensibilizar para a 

possibilidade de viabilização do referido projeto de expansão. Dos contatos desenvolvidos surgiu a 

disponibilidade da Riave – Imobiliária da Ria, Lda. para alienar, a favor da requerente JMS – 

Indústria de Mobiliário Hospitalar, Lda., o lote que possui “Lote 19”. ------------------------------------------ 

-------  Face ao exposto a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em conta o previsto 

no art.º 9.º, do Regulamento Municipal para Alienação de Lotes na 2.ª Fase da Zona Industrial, 
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reconhecer que existem motivos que justificam a transação proposta. Mais deliberou, também por 

unanimidade, no sentido de viabilizar a desejada expansão da unidade fabril, propriedade da JMS -

Indústria de Mobiliário Hospitalar, Lda., prescindir do direito de preferência previsto art.º 9.º, do já 

referido regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA / ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA 

TORREIRA – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DE ESTUDO - Foi 

presente o pedido do Agrupamento de Escolas da Murtosa – Escola Básica Integrada da 

Torreira, dando conta que os alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo, deste estabelecimento, irão 

realizar uma visita de estudo ao Oceanário de Lisboa, no dia 2 de junho. 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 o projeto se concretize.-------  

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

unanimidade, atribuir um subsídio, ao Agrupamento de Escolas da Murtosa, no valor de 526,50€ 

(quinhentos e vinte e seis euros e cinquenta cêntimos), destinado a apoiar os alunos carenciados 

do Pré-Escolar e 1.º Ciclo da Escola Básica Integrada da Torreira na visita de estudo, referida. -----  

 ------- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA / REDE DE BIBLIOTECAS DA MURTOSA 

– PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO - Foi presente o pedido do 

Agrupamento de Escolas da Murtosa – Rede de Bibliotecas da Murtosa, dando conta que está 

a organizar uma ação de formação intitulada “A Criança, o Sono e a Escola”, destinada a toda a  

comunidade, no dia 30 de maio, solicitando para o efeito um subsídio de 100,00€ (cem euros) para 

fazer face às despesas com o formador.-------------------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade, atribuir um subsídio, ao Agrupamento de Escolas da Murtosa, no valor 100,00€ (cem 

euros), destinado a apoiar a realização da formação, referida.--------------------------------------------------  

 ------- O Sr. Presidente ausentou-se da reunião por um dos requerentes ser seu familiar. ------------  

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

novos requerimentos ao apoio ao arrendamento habitacional e um conjunto de pedidos de 

reapreciação dos requerimentos de apoio municipal ao arrendamento habitacional, na sequência 

da deliberação de Câmara de 03 de abril, anexo aos quais se encontram os relatórios técnicos da 

Dr.ª Ana Paula Rendeiro e a respetiva proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara, datada de 12 

de maio de 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------- 

-------  Notificar da intenção de não admitir a candidatura apresentada pela requerente Helena Sofia 

Vieira da Cunha, pelas razões e nas condições constantes da proposta; ----------------------------------- 

-------  Não admitir as candidaturas apresentadas pelos requerentes, Amélia do Carmo Mateus 

Costa Rosa, Susana Carla Rebelo de Pinho Matos e José Bernardo Faria Silva pelas razões e nas 

condições constantes da proposta e solicitar ao requerente Marco António Pereira Campos os 

respetivos esclarecimentos; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------  Notificar os requerentes Dorinda Augusta Pereira Esteves, Estela Fernandes Dias Ventura, 

Avelino Maria da Silva Neno, Vera Mónica da Silva Marques, Carlos Filipe Oliveira Tavares da 

admissão da sua candidatura, bem como, do valor das respetivas comparticipações; ------------------ 

-------  Notificar o requerente Florindo Saraiva Graça, da admissão da sua candidatura, bem como, 

do valor da respetiva comparticipação. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ------  O Sr. Presidente entrou na sala ocupando o seu lugar na reunião. ---------------------------------- 

-------  PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DA 

MURTOSA PARA O ANO DE 2014 – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 17 DE ABRIL DE 

2014 - Na deliberação da Câmara Municipal de 17 de abril de 2014, relativa ao assunto em 

epígrafe, por lapso referiu-se em relação à Associação Cultural e Desportiva do Monte alíneas “c) 

… até 205,00€ (duzentos e cinco euros) e h)… 35% da documentação…”, quando efetivamente se 

pretendia referir “c)… até 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) e h) … 50% da 

documentação…”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Executivo Municipal, atento o exposto, deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação, 

supra referida. Assim, onde consta “c) … até 205,00€ (duzentos e cinco euros) e h)… 35% da 

documentação…”, passará a constar “c)… até 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) e h) … 50% 

da documentação…”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------  PROPOSTA DE INSTITUIÇÃO DO “DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO” – Foi presente uma 

proposta do Sr. Presidente, datada de 12 de maio, 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, deliberou, por unanimidade, instituir o 

“Dia Municipal do Bombeiro”. Mais deliberou, também por unanimidade, fazer o penúltimo domingo 

de maio de cada ano como o dia preferencial para a sua comemoração. ----------------------------------- 
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 -------PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

“CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE AVENÇA, DE UM PROFESSOR LICENCIADO EM ENSINO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO” – INÊS CASCAIS DA SILVA VIEIRA - Foi presente uma 

informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 12 de maio 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 

de aquisição de serviços de “Contratação, em Regime de Avença, de um Professor Licenciado em 

Ensino de Educação Física e Desporto” – Inês Cascais da Silva Vieira. Mais se informa, que foi 

dado cumprimento à Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro tendo sido solicitado à Bolsa de 

Emprego Público (BEP) a identificação de trabalhadores em situação de requalificação, que emitiu 

comprovativo dando conta da inexistência de trabalhadores, naquela situação, com o perfil 

identificado pelo Município da Murtosa. --------------------------------------------------------------------------------   

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

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de aquisição de 

“Contratação, em Regime de Avença, de um Professor Licenciado em Ensino de Educação Física 

e Desporto” – Inês Cascais da Silva Vieira. ---------------------------------------------------------------------------  

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

“PRODUÇÃO DE VÍDEO PROMOCIONAL DO CONCELHO DA MURTOSA - Foi presente uma 

informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 12 de maio 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 

de aquisição de serviços de “Produção de Vídeo Promocional do Concelho da Murtosa”.--------------   

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

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de aquisição de serviços 

de “Produção de Vídeo Promocional do Concelho da Murtosa”. ------------------------------------------------  

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

SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL E FROTA AUTOMÓVEL - Foi presente uma informação 

do Sr. Presidente da Câmara, datada de 12 de maio 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 de 

aquisição de Apólices de Seguro – Responsabilidade Civil e Frota Automóvel.----------------------------   
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------- A Câmara Municipal, depois de analisar a informação, supra citada, deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de aquisição de Apólices 

de Seguro – Responsabilidade Civil e Frota Automóvel. ---------------------------------------------------------- 

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

REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO DE TEATRO INTITULADO “DE SE TIRAR O CHAPÉU” - Foi 

presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 08 de maio 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 de Aquisição de Serviços de Realização de Espetáculo de Teatro Intitulado “De 

Se Tirar o Chapéu”, para a comemoração do Dia Mundial da Criança, que se realizará no dia 06 de 

junho, no Centro Escolar da Saldida. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de Aquisição de Serviços 

de Realização de Espetáculo de Teatro Intitulado “De Se Tirar o Chapéu”. --------------------------------- 

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

“CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE MAGIA” - Foi presente uma informação do Sr. 

Presidente da Câmara, datada de 08 de maio 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 de Aquisição de 

Serviços de “Contratação de Espetáculos de Magia”, para a comemoração do Dia Mundial da 

Criança, que se realizará no dia 06 de junho, na E.B.2/3 com Secundária Padre António Morais da 

Fonseca. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de Aquisição de Serviços 

de “Contratação de Espetáculos de Magia”.--------------------------------------------------------------------------- 

 ------  ADJUDICAÇÕES EFETUADAS AO ABRIGO DE PEDIDOS DE PARECERES PRÉVIOS 

GENÉRICOS – MAPA RESUMO REFERENTE A ABRIL DE 2014 – 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, da qual se anexa fotocópia à presente ata e se dá aqui por 

reproduzida para todos os efeitos legais.------------------------------------------------------------------------------- 
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-------A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação supra.---------------------------------------  

 -------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 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.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 


