
Ata n.º 16/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE JULHO DE 2018 

--------No dia doze de julho de dois mil e dezoito, nesta Vila da Murtosa, edifício dos Paços do  

Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu, extraordinariamente, 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, Fátima de Jesus da Silva  

Arêde e António Jorge Feio Bacelar Vilar.------------------------------------------------------------------------------

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

   ----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS À ASSOCIAÇÕES DE CRIADORES DA RAÇA HOLSTEIN 

DA  REGIÃO  CENTRO,  E  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  ESTAÇÃO  DE  APOIO  À 

BOVINICULTURA LEITEIRA, NO ÂMBITO DA V FEIRA AGRÍCOLA –  O Senhor Presidente da 

Câmara informou que se irá realizar de 12 a 15 de julho, no Parque da Saldida, a V Feira Agrícola 

da Murtosa, resultando, tal evento, de uma parceria estabelecida com a Associação de Criadores 

da Raça Holstein da Região Centro e com a Associação para o Desenvolvimento da Estação de 

Apoio à Bovinicultura Leiteira. Assim, para que as associações em causa possam concretizar as 

ações propostas, nomeadamente a realização dos respetivos concursos das raças Holstein-Frisia 

e Marinhoa, propôs:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A celebração do protocolo de colaboração, de que se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por 

reproduzida para todos os efeitos legais, e a consequente atribuição de um subsídio no valor de 
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14.000,00€ (catorze mil euros) à Associação de Criadores da Raça Holstein da Região Centro, 

estando aqui incluída toda a responsabilidade com a respetiva logística;------------------------------------

- A celebração do protocolo de colaboração, de que se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por 

reproduzida para todos os efeitos legais, e a consequente atribuição de um subsídio no valor de 

5.200,00€ (cinco mil e duzentos euros)  à Associação para o Desenvolvimento da Estação de 

Apoio à Bovinicultura Leiteira.-----------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tendo em consideração as propostas do Senhor Presidente deliberou, 

por unanimidade, aprovar as minutas dos protocolos e atribuir os referidos subsídios.------------------

  ------Neste período dos trabalhos o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos ausentou-se da 

reunião,  em  virtude  de  fazer  parte  da  Direção  da  Associação  Humanitária  dos  Bombeiros 

Voluntários da Murtosa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  HUMANITÁRIA  DE  BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DA MURTOSA -  O Senhor Presidente da Câmara Municipal  deu conta que a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa,  no sentido de se munir de 

meios  adequados,  pretende  adquirir  uma viatura  de  socorro  e  assistência  tática,  vulgarmente 

conhecida  por  viatura  de  desencarceramento,  tendo  em conta  a  relevância  que  esse  tipo  de 

capacitação tem no âmbito do socorro às populações.------------------------------------------------------------

-------- Informou que a associação não possui qualquer viatura adequada a este tipo de serviço, 

desde há acerca de um ano, altura em que teve que proceder ao abate do veículo alocado a essas 

respostas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Referiu ainda que a citada associação promoveu contatos com a Autarquia no sentido de 

partilhar os desafios e constrangimentos que se colocam perante a necessidade de adquirir a já 

referida viatura, tendo em conta os montantes envolvidos para o efeito. Ainda na mesma reunião 

foram também avaliados os custos financeiros associados ao adequado fardamento do corpo ativo 

que impõe, à associação, um investimento anual de largos milhares de euros.----------------------------

-------- Perante a realidade descrita e considerando a importância da adequada capacitação dos 

nossos bombeiros, enquanto principais agentes da proteção civil, o Senhor Presidente propôs que 

a  Câmara  Municipal  deliberasse  no  sentido  de  financiar  integralmente  a  aquisição  da  viatura 

identificada bem como a aquisição do fardamento necessário para o normal funcionamento do 

corpo ativo,  sugerindo a atribuição de um subsidio no montante de 30.000,00€ como primeira 

prestação para a aquisição da viatura e 12.000,00€ para aquisição de fardamento correspondendo 
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a 2.000,00€ por cada um dos seis novos bombeiros que entretanto integraram o corpo ativo da 

Associação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Em face do exposto a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

valor de 42.000,00€ (quarenta e dois mil euros) à referida associação, repartido do seguinte modo:

-------- A quantia de 30.000,00€ (trinta mil euros) a título da primeira tranche para a aquisição da 

viatura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A quantia de 12.000,00€ (doze mil euros) para aquisição do fardamento e equipamento de 

seis novos bombeiros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------Neste  período dos  trabalhos  o Senhor  Presidente  da Câmara Municipal  ausentou-se  da 

reunião, em virtude de ser o Presidente da Assembleia Geral da ASFITA.-----------------------------------

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DA TORREIRA – ASFITA-

Foi  presidente  um oficio  da  Associação Filantrópica  da Torreira  onde se  solicita  um apoio  da 

autarquia para a aquisição de uma viatura de transporte de utentes adaptada a portadores de 

deficiências motoras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, atenta a importância da atividade social desenvolvida pela IPSS e a 

relevância que assume a aquisição da viatura para a qualificação do serviço prestado, deliberou, 

por unanimidade, atribuir à ASFITA, um subsidio no valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros) 

para apoiar a aquisição da citada viatura. -----------------------------------------------------------------------------

 -------Terminada esta deliberação, o Senhor Presidente da Câmara Municipal entrou na sala de 

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

--------Neste período dos trabalhos o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos ausentou-se da 

reunião, em virtude de ser o Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia.--------

--------  ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MURTOSA – Foi 

presidente um oficio da Santa Casa da Misericórdia da Murtosa onde se solicita um apoio da 

autarquia para a aquisição de uma viatura de transporte de utentes adaptada a portadores de 

deficiências motoras.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, atenta a importância da atividade social desenvolvida pela IPSS e a 

relevância que assume a aquisição da viatura para a qualificação do serviço prestado, deliberou, 
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por unanimidade, atribuir à Santa Casa um subsidio no valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil 

euros) para apoiar a aquisição da citada viatura. -------------------------------------------------------------------

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

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

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DOS MIÚDOS ESPECIAIS COM MUITA 

LATA – O Senhor Presidente da Câmara, tendo em consideração que:--------------------------------------

-------- se encontra a funcionar uma unidade de autismo no Centro Escolar da Saldida;-----------------

-------- esta unidade dá apoio a diversas crianças com Perturbação do Espetro de Autismo do 

nosso Concelho;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- a “Associação dos Miúdos Especiais com Muita Lata” nasceu do dinamismo do seu corpo 

docente,  consciente  que  o  apoio  de  todas  as  instituições  e  particulares  assume-se  como 

indispensável para alcançar os objetivos a que se propõem;----------------------------------------------------

-------- a referida Associação está a desenvolver o projeto de criação da “Sala Snoezelen” (sala de 

estimulação  multisensorial),  que  tem  como  objetivo  proporcionar  a  estimulação  visual,  tátil, 

auditiva, proprioceptiva, vestibular e cinestésica;--------------------------------------------------------------------

-------- Propôs que fosse atribuído um subsídio no valor de 8.000,00€ à “Associação dos Miúdos 

Especiais com Muita Lata”, para comparticipação na aquisição do material necessário à montagem 

da “Sala Snoezelen”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, atenta o exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir à “Associação 

dos Miúdos Especiais com Muita Lata”, um subsídio no valor de 8.000,00€ (oito mil euros).-------

 ------- AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  N.º  9,  DA EMPREITADA DE 

“IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO AGLOMERADO URBANO DA TORREIRA” - Foi 

presente o auto de medição de trabalhos n.º 9 da empreitada de “Implementação do Remate Sul  

do Aglomerado Urbano da Torreira”, adjudicada à firma Manuel Francisco de Almeida, S.A, no valor 

de 65.805,00€ (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar, e 

os votos favoráveis dos restantes eleitos locais, aprovar o auto, bem como autorizar o pagamento 

do mesmo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE  –  PROCESSO  CE/2018/105  –  JOSÉ  VILAR  DE 

OLIVEIRA - Foi presente o processo o processo n.º CE/2018/105, em nome de  José Vilar de 
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Oliveira, relativo a um pedido de certidão de compropriedade (2 compartes) para o prédio rústico 

sito  na  Rua  do  Feital,  freguesia  do  Bunheiro  e  concelho  da  Murtosa,  inscrito  no  Serviço  de 

Finanças sob o número 13285, que contém em anexo o parecer emitido pelos serviços técnicos e 

despacho proferido pelo Senhor Vereador Daniel Bastos.--------------------------------------------------------

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

constituição da compropriedade e emitir a certidão.----------------------------------------------------------------

 -------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, 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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