
Ata n.º 17/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE JULHO DE 2018 

--------No dia dezanove de julho 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  Presidente 

Joaquim  Manuel  dos  Santos  Baptista,  tendo  comparecido  o  Senhor  Vice-Presidente  Januário 

Vieira da Cunha e os Senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos e Fátima de Jesus da 

Silva Arêde.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente informou que o Senhor Vereador, António Jorge Feio Bacelar Vilar, 

não estaria presente na reunião, por se encontrar de férias, pelo que lhe foi justificada a falta.-------

--------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO –  Não houve pedidos de intervenção.-------------------------------

--------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 – 5.964.766,78€ (cinco milhões, 

novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e seis euros e setenta e oito cêntimos)  

e Operações Não Orçamentais – 376.194,13€ (trezentos e setenta e seis mil, cento e noventa e 

quatro euros e treze cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------

-------- DEFINIÇÃO DOS PRÉMIOS PECUNIÁRIOS DAS REGATAS, CORRIDAS E CONCURSO 

DE PAINÉIS DE EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS PARA O ANO DE 2018 – Foi presente uma 

proposta de definição dos prémios supra mencionados, elaborada pelo Vice-Presidente da Câmara 
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Municipal de que se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos 

legais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.--------------

 ------- HABITAÇÃO SOCIAL –  RENDAS EM DÍVIDA –  RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

SENHOR  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL -  Foi  presente  o  despacho  do  Senhor 

Presidente da Câmara, na informação n.º 720/2018, de 6 de julho de 2018, subscrita pela técnica 

superior Ana Paula Rendeiro, relativa a rendas em dívida de Carolina Rodrigues de Bastos, com o 

seguinte teor:  “O filho da titular do contrato de arrendamento entregou a chave do apartamento  

colocando-o  devoluto.  Em  face  do  exposto  não  existe  qualquer  razão  para  serem  cobrados  

quaisquer valores sobre o imóvel. Em face do exposto deve a situação ser imediatamente corrigida  

não se considerando qualquer valor em divida. O presente despacho deve ser presente à próxima  

Reunião de Câmara para ratificação.”. ---------------------------------------------------------------------------------

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

por unanimidade, ratificar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------

 ------- ASSOCIAÇÃO  MURTOSA  MOTARDS  –  ISENÇÃO  DO  PAGAMENTO  DA  TAXA 

REFERENTE  À  LICENÇA  ESPECIAL  DE  RUÍDO  –  RATIFICAÇÃO  DO  DESPACHO  DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE - Foi presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara a 

isentar a AMMRAP Associação Murtosa Motards do pagamento de taxas, referente à licença de 

ruído emitida para o convívio motard, que se realiza no dia 28 de julho, nas instalações da antiga 

escola Padre António Morais da Fonseca, sita na Avenida do Emigrante.-----------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Vice-Presidente da Câmara, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento 

de Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destina à realização de uma 

iniciativa de relevante interesse para o Município.-------------------------------------------------------------------

 -------  CONTRATO DE CESSÃO DOS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DA PORTA DE ENTRADA 

PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DA RIA - Foi presente pelo Sr. José Miguel Pereira Lopes 

um requerimento, datado de maio de 2018, registado sob o número 2338, a manifestar a intenção 

de  resolver  antecipadamente  o  contrato  de  cessão,  celebrado  com  a  autarquia,  relativo  à 

exploração da porta de Entrada para a Mobilidade Sustentável da Ria, uma vez que o nível de 

rentabilidade financeira se encontra aquém do expetado, inibindo o progresso do projeto inicial 

idealizado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- O Senhor Presidente informou a Câmara Municipal que o requerente contactou previamente 

o município no sentido de avaliar da possibilidade de, por mútuo acordo, ser feita a rescisão do 

contrato evocando como razão principal aquela que é descrita no seu requerimento.--------------------

-------- Informou, ainda, que da avaliação feita se considera como positiva a rescisão na medida em 

que liberta o requerente daquilo que considera ser um ónus e simultaneamente permite à autarquia 

rever o programa da concessão e redefinir a missão do espaço lançando um novo procedimento.-  

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento, tendo deliberado, por unanimidade, aceitar por 

mútuo acordo a resolução do contrato não acionando o valor da caução prestada nos termos da 

cláusula sétima do citado contrato, e proceder à abertura de novo procedimento, devendo para o 

efeito, ser atualizado o caderno de encargos e programa de procedimento.--------------------------------

 -------A  UTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  Nº  17  DA  EMPREITADA  DE 

“HABITAÇÃO  SOCIAL  NA  MURTOSA  –  OUTEIRO  DA  MACEDA  –  EXECUÇÃO  DE 

INFRAESTRUTURAS” - Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 17 da empreitada de 

“Habitação Social na Murtosa – Outeiro da Maceda – Execução de Infraestruturas”, adjudicada à 

firma Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas – António Rodrigues Parente, S.A., no valor 

de 92.773,52€ (noventa e dois mil, setecentos e setenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos), 

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

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

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

 ------- EMPREITADA DE “HABITAÇÃO SOCIAL NA MURTOSA – OUTEIRO DA MACEDA – 

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS” - REVISÃO DE PREÇOS - Foi presente uma informação 

do Sr. Eng. João Fidalgo, datada de 16 de julho de 2018, relativa à revisão de preços provisória da 

empreitada de “Habitação Social na Murtosa – Outeiro da Maceda – Execução de Infraestruturas”, 

acompanhada dos respetivos mapas de cálculo, que atinge o valor total de 17.457,32€ (dezassete 

mil, quatrocentos e cinquenta e sete euros e trinta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  remeter  o  cálculo  apresentado  ao 

adjudicatário para que se pronuncie.------------------------------------------------------------------------------------

 ------- AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  N.º  1,  DO  MAPA  DE 

TRABALHOS A MAIS N.º1, DA EMPREITADA DE “MOLHE NORTE DO PORTO DE ABRIGO 

DA TORREIRA” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 1, do mapa de 
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trabalhos a mais n.º 1, da empreitada de “Molhe Norte do Porto de Abrigo da Torreira”, adjudicada 

à firma Paviazeméis  – Pavimentações  de Azeméis,  Lda.,  no  valor  de 3.077,00€ (três  mil  e 

setenta e sete euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------

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

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

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

“MOLHE NORTE DO PORTO DE ABRIGO DA TORREIRA” - Foi presente o auto de medição de 

trabalhos  contratuais  n.º  10,  da empreitada de  “Molhe Norte  do  Porto de  Abrigo  da Torreira”, 

adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 1.920,00€ (mil, 

novecentos e vinte euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. . -----------------------------------------

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

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

  - - - AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS Nº 1, DO MAPA DE TRABALHOS A 

MAIS N.º 3, DA EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO AGLOMERADO 

URBANO DA TORREIRA” -  Foi  presente o auto de medição de trabalhos n.º  1,  do mapa de 

trabalhos a mais n.º 3, da empreitada de “Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano 

da Torreira”, adjudicada à firma Manuel Francisco de Almeida, S.A, no valor de 12.941,93€ (doze 

mil, novecentos e quarenta e um euros e noventa e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 -------  AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 11, DA EMPREITADA DE 

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

trabalhos  contratuais  n.º  11,  da empreitada de “Construção do Centro  de Saúde da Murtosa”, 

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

72.423,81€   (setenta  e  dois  mil,  quatrocentos  e  vinte  e três  euros  e oitenta  e  um cêntimos), 

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

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

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

  ------ AUTO DE    MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º  11,  DA EMPREITADA DE 

“REABILITAÇÃO  DA  RUA  DA  BÉSTIDA” -  Foi  presente  o  auto  de  medição  de  trabalhos 
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contratuais  n.º  11,  da  empreitada  de  “Reabilitação  da  Rua  da  Béstida”,  adjudicada  à  firma 

Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 5.417,44€ (cinco mil, quatrocentos 

e dezassete euros e quarenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------

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

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

 -------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 dezassete horas e cinquenta 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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