
Ata n.º 15/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE JULHO DE 2018 

--------No dia cinco 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 Vice-Presidente 

Januário  Vieira  da  Cunha,  tendo  comparecido  os  Senhores  Vereadores  Daniel  Henriques  de 

Bastos, Fátima de Jesus da Silva Arêde e António Jorge Feio Bacelar Vilar.-------------------------------

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

Baptista, não estaria presente na reunião, em virtude de se encontrar de férias, pelo que lhe foi 

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

--------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 – 5.928.109,77€ (cinco milhões, 

novecentos e vinte e oito mil, cento e nove euros e setenta e sete cêntimos) e Operações Não 

Orçamentais – 434.276,10€ (quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos e setenta e seis euros e 

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

 ---- AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA 

MARGINAL À RIA DO CHEGADO AO BICO DA RIBEIRA DE PARDELHAS”  -  Foi presente o 
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auto de receção definitiva dos trabalhos de “Requalificação da Área Marginal à Ria do Chegado ao 

Bico da Ribeira de Pardelhas”,  adjudicada ao consórcio  Oliveiras,  S.A e José Manuel  Pinheiro 

Madaleno, Unipessoal, Lda. devidamente assinado pelo representante da Câmara Municipal e pelo 

representante do consórcio.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a obra, bem como 

libertar as garantias que se encontram cativas.---------------------------------------------------------------------- 

-----ASFITA – ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DA TORREIRA – PEDIDO DE SUBSÍDIO  - Foi 

presente um email, da  Associação Filantrópica da Torreira, datado de 14 de junho, a informar 

que  publica  semestralmente  o  boletim  informativo  –  “Âncora”,  solicitando  o  apoio  de  30,00€, 

destinado às duas publicações anuais.---------------------------------------------------------------------------------

-------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Filantrópica da Torreira, 

um subsídio no valor de 30,00€ (trinta euros), destinado à publicação do boletim informativo.--------- 

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO FOLCLÓRICO “AS  ANDORINHAS DE S.  

SILVESTRE” -  O Senhor Vice-Presidente propôs a atribuição de um subsídio no montante de 

350,00€  ao  Rancho  Folclórico  “As  Andorinhas  de  S.  Silvestre”,  atendendo  a  que  esta 

coletividade organizou o concerto da  fadista Fátima Santos, emigrante murtoseira radicada nos 

Estados Unidos,  que se realizou no dia 22 de junho, no auditório da COMUR - Museu Municipal.- -

-------- A  Câmara  Municipal,  tendo  em  consideração  a  informação  referida,  deliberou,  por 

unanimidade, atribuir, ao Rancho Folclórico “As Andorinhas de S. Silvestre”, um subsídio no valor 

de 350,00€ (trezentos e cinquenta euros), para o fim consignado. ------------------------------------------- 

-------- ATRIBUIÇÃO  DE  BOLSA  DE  ESTUDO  AOS  ALUNOS  DO  SECUNDÁRIO  QUE 

FREQUENTAM  O  AGRUPAMENTO  DE  ESCOLAS  DA  MURTOSA -  Foi  presente  pela 

trabalhadora Rosa Almeida a listagem dos alunos, que reúnem as condições para atribuição de 

bolsa de estudo, por frequentarem o ensino secundário na Murtosa, de acordo com a proposta de 

apoios  para  o  ano  letivo  de 2017/2018  no  âmbito  da  ação  social  escolar,  estabelecidos  pela 

Câmara Municipal, na sua reunião de 06/07/2017, que se anexa à presente ata, dando-se aqui por 

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

--------A Câmara Municipal, após ter analisado a informação, referida, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a listagem proposta e atribuir as bolsas em conformidade.--------------------------------------------

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

ANO  LETIVO  2017/2018   –  APOIO  NO  ÂMBITO  DOS  TRANSPORTES  ESCOLARES –  Foi 
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presente pela trabalhadora Rosa Almeida a listagem dos alunos, que requereram o reembolso dos 

transportes escolares de acordo com a proposta de apoios para o ano letivo de 2017/2018 no 

âmbito  da  ação  social  escolar,  estabelecidos  pela  Câmara  Municipal,  na  sua  reunião  de 

12/07/2017, que se anexa à presente ata, dando-se aqui por reproduzida para todos os efeitos 

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

--------A Câmara Municipal, após ter analisado a informação, referida, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a listagem proposta.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 -------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  Vice-Presidente  deu  a  reunião  por 

encerrada eram dezassete horas e quarenta e cinco 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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