
Ata n.º 14/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JUNHO DE 2018 

--------No dia vinte e sete de junho de dois mil e dezoito, 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 Vice-

Presidente  Januário  Vieira  da  Cunha,  tendo  comparecido  os  Senhores  Vereadores  Daniel 

Henriques de Bastos e Fátima de Jesus da Silva Arêde.----------------------------------------------------------

-------- O Senhor Vice-Presidente informou que o Senhor Presidente, Joaquim Manuel dos Santos 

Baptista,  não  estaria  presente,  em  virtude  de  se  encontrar  numa  reunião  da  Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, e o Senhor Vereador António Jorge Feio Bacelar Vilar, também 

não estaria presente, por motivos de saúde de um familiar, pelo que lhes foram justificadas as 

faltas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -----INTERVENÇÃO  DO  PÚBLICO – O  munícipe  Augusto  José  Lopes  Soares  de  Oliveira, 

residente no Beco do Aido do Afonso, n.º 4, Monte, Murtosa, que questionou o executivo sobre o 

ponto de situação da sua queixa de insalubridade, sobre a construção do arruamento de acesso à 

sua propriedade e sobre a parcela de terreno que foi  desafetada do domínio público para ser 

vendida a si e à sua vizinha.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em relação à primeira questão a Senhora Vereadora Fátima Arêde informou que o serviço 

de fiscalização camarário  efetuou o  levantamento  da situação,  tendo sido  esta  comunicada à 

Delegação  de  Saúde  e  à  Direção  Geral  de  Veterinária,  aguardando-se  diligências  destas 

entidades;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------- Em  relação  à  segunda  questão  o  Senhor  Vice-Presidente  informou  que  o  projeto  de 

execução se encontrava em fase de conclusão e o concurso público será lançado, previsivelmente, 

no decurso do mês de julho, sendo expetável que a obra em causa se inicie no mês de setembro;-

-------- Em relação à última questão o Senhor Vereador Daniel Bastos informou que o processo se 

encontra em fase de conclusão, para que possa, posteriormente, ser efetuada a escritura.---------   

-------- 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 – 5.953.895,20€ (cinco milhões, 

novecentos  e  cinquenta  e  três  mil,  oitocentos  e  noventa  e  cinco  euros  e  vinte  cêntimos)  e 

Operações Não Orçamentais – 432.165,31€ (quatrocentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e 

cinco euros e trinta e um cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------

   ----- PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO  MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO DA MURTOSA - Foi presente o projeto de alteração ao Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação da Murtosa, acompanhado de uma informação a dar conta de que após 

o período estabelecido na Lei para os eventuais interessados apresentarem contributos, não se 

registou a entrada de qualquer participação.--------------------------------------------------------------------------

-------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o projeto de alteração a 

discussão/consulta pública, nos termos da legislação em vigor.----------------------------------------------   

   ----- APOIO  MUNICIPAL  AO  ARRENDAMENTO  HABITACIONAL -  Foram  presentes,  na 

sequência da deliberação de Câmara de 16 de maio, diversos esclarecimentos complementares 

aos  requerimentos  inicialmente  apresentados,  aos  quais  se  encontram  anexos  os  relatórios 

técnicos da Dr.ª Ana Paula Rendeiro e a respetiva proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

que se anexa à presente ata.----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: ----------------------------------------------------------

-------- Notificar os requerentes, Bruna Micaela da Silva Vieira e Bruno Miguel Marques Oliveira da 

admissão  das  suas  candidaturas,  bem  como,  do  valor  das  respetivas  comparticipações  e 

condições constantes da proposta.--------------------------------------------------------------------------------------



-------- Proceder à correção da deliberação de Câmara tomada a 16/05/2018,  relativamente ao 

valor  mensal  da  comparticipação  atribuído  à  requerente  Joana  Filipa  Pereira  de  Matos,  nas 

condições constantes da proposta.------------------------------------------------------------------------------------   

   ----- PEDIDOS DE REEMBOLSOS DOS VALORES LIQUIDADOS DO IMI NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO NA MURTOSA -- - - 

Foram presentes os requerimentos registados sob o número 2835,  de 6 de junho de 2018,  e 

número 2897, de 11 de junho de 2018, em nome de António Manuel Esteves da Fonseca e em 

nome de Joaquim Maria  dos  Santos  Pereira,  respetivamente,  em que solicitam,  ao  abrigo  do 

Regulamento  de  Diferenciação  Positiva  da  Atividade  de  Bombeiro  Voluntário  na  Murtosa,  o 

reembolso  do  valor  liquidado,  relativo  ao  IMI  associado  à  habitação  própria  permanente.  Os 

requerimentos encontram-se devidamente acompanhados do comprovativo da liquidação do IMI, 

de cópia da caderneta predial  urbana, de declaração emitida pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Murtosa e informação da técnica superior Rosa Almeida. --------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo por base o citado regulamento, deliberou, 

por unanimidade, proceder ao reembolso:-----------------------------------------------------------------------------

-------- Ao bombeiro  António Manuel Esteves da Fonseca o valor de 94,15€ (noventa e quatro 

euros e quinze cêntimos), correspondente a 75% do valor liquidado do IMI;--------------------------------

-------- Ao bombeiro Joaquim Maria dos Santos Pereira o valor de 142,37€ (cento e quarenta e 

dois euros e trinta e sete cêntimos), correspondente a 75% do valor liquidado do IMI.  O valor do 

IMI deverá ser reembolsado em duas tranches, no valor de 71,19€ (setenta e um euros e dezanove 

e  cêntimos)  e  71,18€  (setenta  e  um  euros  e  dezoito  e  cêntimos)  respetivamente,  mediante 

apresentação dos documentos comprovativos de liquidação.-------------------------------------------------   

   ----- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO 

LETIVO 2017/2018 – PRIMEIRO CICLO – APOIO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CADERNOS 

DE ATIVIDADES  - Foi presente pelos serviços de ação social, mais uma listagem, fornecida pelo 

agrupamento, do aluno do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas da Murtosa, que 

terá direito a apoios no âmbito da Ação Social Escolar, que se anexa à presente ata, dando-se aqui 

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

-------- A Câmara Municipal, após ter analisado o documento, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

listagem proposta, que descreve os apoios a conceder,  ao aluno carenciado Tomás Simões da 



Silva,  para aquisição de cadernos de atividades e material  escolar  no  âmbito da  Ação Social 

Escolar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   ----- MINUTA DE CONTRATO DE SENSIBILIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA A BANHISTA ENTRE O 

MUNICÍPIO DA MURTOSA E A SALV´AQUA – ASSOCIAÇÃO DE SALVAMENTO AQUÁTICO E 

ASSISTÊNCIA A BANHISTAS -   Foi  presente,  pelo Senhor  Vice-Presidente da Câmara,  uma 

proposta de protocolo de sensibilização e assistência a banhistas, a celebrar entre o Município da 

Murtosa e Salv´Aqua – associação de Salvamento Aquático e Assistência a Banhistas, de que se 

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

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

unanimidade, aprová-la e conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para o assinar em 

representação do Município da Murtosa.----------------------------------------------------------------------------   

   ----- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º  10,  DA EMPREITADA DE 

“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - Foi presente o auto de medição de 

trabalhos contratuais  n.º  10,  da empreitada de “Construção do Centro de Saúde da Murtosa”, 

adjudicada  à  firma  Edibeiras  –  Edifícios  e  Obras  Públicas  das  Beiras,  Lda.,  no  valor  de 

40.835,89€  (quarenta mil, oitocentos e trinta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

   ----- MERCADOS MUNICIPAIS TAVARES GRAVATO E TORREIRA – MARCAÇÃO DE HASTA 

PÚBLICA - Foi presente uma informação da trabalhadora Cidália Brandão, dando conta que se 

encontram disponíveis alguns dos lugares dos mercados municipais Tavares Gravato e da Torreira. 

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

dia 16 de agosto, pelas 17:30 horas, para a realização da hasta pública para arrematação dos 

lugares que se encontram disponíveis nos mercados Tavares Gravato e da Torreira, mantendo-se 

as base de licitação e os lanços que serviram de base à ultima hasta pública. ----------------------------

-------- Mais deliberou, igualmente por unanimidade, remeter o processo ao Balcão de Atendimento, 

para que proceda a toda a tramitação administrativa prevista na Lei e respetiva publicitação legal.    

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


