
Ata n.º 6/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MARÇO DE 2018 

--------No dia quinze de março 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, Fátima de Jesus da Silva 

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

--------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 – 5.581.763,90 € (cinco milhões 

quinhentos e oitenta e um mil setecentos e sessenta e três euros e noventa cêntimos) e Operações 

Não Orçamentais – 416.696,82 € (quatrocentos e dezasseis mil seiscentos e noventa e seis euros 

e oitenta e dois cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------

   ----- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  DE  PAIS  E  ENCARREGADOS  DE 

EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO E PRÉ-PRIMÁRIA DO MONTE –  Foi Presente pelo Sr. 

Presidente da Câmara a seguinte proposta:--------------------------------------------------------------------------

-------- “Tendo em consideração que:------------------------------------------------------------------------------------

-------- A  importância  que  as  associações  de  pais  e  encarregados  de  educação  possuem  no  

contexto de uma comunidade educativa ativa;-----------------------------------------------------------------------
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-------- O  trabalho  desenvolvido  pelas  referidas  associações  de  compromisso  permanente  e  

consequente;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Os investimentos que têm sido feitos pelas associações apenas com fundos próprios;---------

-------- Que  a  Autarquia  não  tem  atribuído  nos  últimos  anos  qualquer  subsídio  às  citadas  

associações para despesas de funcionamento que a Câmara Municipal atribua, às Associações de  

Pais e Encarregados e Educação da Escola do 1.º Ciclo e Pré-Primaria do Monte, dos Jardins de  

Infância e Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre e da EB 2/3 Padre  

António Morais da Fonseca, subsídios para despesas de funcionamento nos valores de 500,00€ às  

duas primeiras  e 750,00€ à última referida.  A diferença de valores  propostos  justifica-se  pelo  

número de alunos de cada um dos estabelecimentos de ensino possui.”------------------------------------

-------- A Câmara Municipal atento no exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de 

de Pais e Encarregados e Educação da Escola do 1.º Ciclo e Pré-Primaria do Monte, um subsídio 

no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para comparticipação das despesas de funcionamento da 

associação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   ----- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  DE  PAIS  E  ENCARREGADOS  DOS 

JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DO 1.º CICLO DO CELEIRO E DE 

SÃO SILVESTRE - Foi Presente pelo Sr. Presidente da Câmara a seguinte proposta:------------------

-------- “Tendo em consideração que:------------------------------------------------------------------------------------

-------- A  importância  que  as  associações  de  pais  e  encarregados  de  educação  possuem  no  

contexto de uma comunidade educativa ativa;-----------------------------------------------------------------------

-------- O  trabalho  desenvolvido  pelas  referidas  associações  de  compromisso  permanente  e  

consequente;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Os investimentos que têm sido feitos pelas associações apenas com fundos próprios;---------

-------- Que  a  Autarquia  não  tem  atribuído  nos  últimos  anos  qualquer  subsídio  às  citadas  

associações para despesas de funcionamento que a Câmara Municipal atribua, às Associações de  

Pais e Encarregados e Educação da Escola do 1.º Ciclo e Pré-Primaria do Monte, dos Jardins de  

Infância e Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre e da EB 2/3 Padre  

António Morais da Fonseca, subsídios para despesas de funcionamento nos valores de 500,00€ às  

duas primeiras  e 750,00€ à última referida.  A diferença de valores  propostos  justifica-se  pelo  

número de alunos de cada um dos estabelecimentos de ensino possui.”------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal atento no exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de 

de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância e Escolas do Ensino Básico do 1.º 

Ciclo do Celeiro e de São Silvestre, um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para 

comparticipação das despesas de funcionamento da associação.-------------------------------------------   

   ----- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  DE  PAIS  E  ENCARREGADOS  DE 

EDUCAÇÃO DA EB 2/3 PADRE ANTÓNIO MORAIS DA FONSECA -  Foi  Presente  pelo Sr. 

Presidente da Câmara a seguinte proposta:--------------------------------------------------------------------------

-------- “Tendo em consideração que:------------------------------------------------------------------------------------

-------- A  importância  que  as  associações  de  pais  e  encarregados  de  educação  possuem  no  

contexto de uma comunidade educativa ativa;-----------------------------------------------------------------------

-------- O  trabalho  desenvolvido  pelas  referidas  associações  de  compromisso  permanente  e  

consequente;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Os investimentos que têm sido feitos pelas associações apenas com fundos próprios;---------

-------- Que  a  Autarquia  não  tem  atribuído  nos  últimos  anos  qualquer  subsídio  às  citadas  

associações para despesas de funcionamento que a Câmara Municipal atribua, às Associações de  

Pais e Encarregados e Educação da Escola do 1.º Ciclo e Pré-Primaria do Monte, dos Jardins de  

Infância e Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre e da EB 2/3 Padre  

António Morais da Fonseca, subsídios para despesas de funcionamento nos valores de 500,00€ às  

duas primeiras  e 750,00€ à última referida.  A diferença de valores  propostos  justifica-se  pelo  

número de alunos de cada um dos estabelecimentos de ensino possui.”------------------------------------

-------- A Câmara Municipal atento no exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de 

de Pais e Encarregados de Educação da EB 2/3 Padre António Morais da Fonseca, um subsídio 

no  valor  de  750,00€  (setecentos  e  cinquenta  euros)  para  comparticipação  das  despesas  de 

funcionamento da associação.   ------------------------------------------------------------------------------------------

   ----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA -   Foi 

proposto pelo Sr. Presidente da Câmara a atribuição de um subsídio ao Agrupamento de Escolas 

da Murtosa, no valor de 1.809,00€ para comparticipação das despesas relativas à viagem de final 

de ano letivo, do Centro Escolar da Saldida, que se vai realizar no dia 24 de abril, ao Zoo de Santo  

Inácio, em Avintes, e para o pagamento do valor residual  da comparticipação da autarquia relativa 

à participação dos alunos no desfile de Carnaval Infantil,  tendo em conta o número efetivo de 

participantes e o valor já pago como antecipação (deliberação de Câmara de 18-01-2018).-----------
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--------  A Câmara Municipal tomou conhecimento das propostas supra referidas, tendo deliberado, 

por  unanimidade,  atribuir  ao  Agrupamento de Escolas da Murtosa um subsídio no valor  de 

1.809,00€  (mil  oitocentos  e  nove  euros)  para  pagamento  do  valor  residual  relativo  à 

comparticipação  das  despesas  com  o  Desfile  de  Carnaval  2018  (1.309,00€)  e  às  despesas 

relativas à viagem final de ano letivo dos alunos do Centro Escolar da Saldida (500,00€).-----------   

   ----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CINE-CLUBE DE AVANCA – Foi proposto pelo Senhor 

Presidente a atribuição de um subsídio, no valor de 1.250,00€, ao Cine-Clube de Avanca, para 

comparticipação das despesas associadas à impressão do opúsculo “A Festa do Verso Encantado” 

distribuído, ao alunos e idosos, no espetáculo FestCordel-Festival Internacional do Verso Popular, 

que decorreu entre os dias 21 de fevereiro e 4 de março.--------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal,  tendo em consideração a abrangência territorial  do evento,  o facto 

deste exaltar um elemento identitário marinhão - repentistas e o verso popular - muito presente nas 

festas de outrora e a sua importância enquanto acontecimento potenciador de atratividade e de 

afirmação do nosso concelho, deliberou, por unanimidade, atribuir, ao Cine-Clube de Avanca, um 

subsídio no montante de 1.250,00€ (mil  duzentos e cinquenta euros) para comparticipação das 

despesas associadas à impressão do opúsculo “A Festa do Verso Encantado”.-------------------------   

   ----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO MONTE – Foi 

proposto pelo Senhor  Presidente a atribuição de um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial  do 

Monte,  no  valor  de  250,0€,  para  apoiar  a  ação  caritativa,  promovida  pela  Paróquia  e  pela 

Conferência de S. Vicente de Paula, de entrega de cabazes de géneros alimentares a famílias 

carenciadas da freguesia do Monte.-------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal atenta o exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja 

Paroquial do Monte um subsídio no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros). ------------------   

  ------ ASSOCIAÇÃO  CULTURAL E  DESPORTIVA  DO  MONTE  –  LICENÇA  ESPECIAL  DE 

RUÍDO –  RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR.  VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA -   Foi 

presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara a isentar a  Associação Cultural e 

Desportiva do Monte – ACDM do pagamento de taxas, referente à licença de ruído emitida para a 

realização da atividade “Monte´s de Sopas”,  que teve lugar no dia 3 de março, no Pavilhão do 

Monte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  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 
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de Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destinou ao desenvolvimento 

dos fins estatutários da associação.-------------------------------------------------------------------------------------

    ---- REDUÇÃO DA TAXA A PAGAR RELATIVA AO ACESSO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS NO 

ÂMBITO DO REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO 

VOLUNTÁRIO – Foi requerido pelo bombeiro Vítor Domingos Santos Mousinho a redução da taxa 

a pagar relativa ao acesso às Piscinas Municipais, no âmbito do Regulamento de Diferenciação 

Positiva da Atividade de Bombeiro Voluntário.-----------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal de acordo com o Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade 

de Bombeiro Voluntário, deliberou, por unanimidade, proceder à redução de 50% na taxa a pagar 

relativa ao acesso às Piscinas Municipais, pelo requerente.---------------------------------------------------   

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

ANO LETIVO 2017/2018 – PRIMEIRO CICLO – REDUÇÃO DO VALOR DA REFEIÇÃO  -  Foi 

presente uma informação da trabalhadora Ana Paula Rendeiro, datada de 5 de março de 2018, em 

que informa que a Encarregada de Educação de Educação do aluno Gabriel Alexandre Oliveira 

Mala, a frequentar o 1º ciclo no Centro Escolar da Saldida, veio apresentar declaração emitida pela 

Segurança Social, a qual atesta que o filho beneficia do 2º escalão de abono de família desde 

janeiro último, solicitando a alteração dos benefícios de ação social escolar em função do novo 

escalão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

proceder à atribuição da redução em 50% do valor a pagar pela refeição escolar.---------------------   

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

ANO LETIVO 2017/2018 – PRIMEIRO CICLO – ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS -  VALOR DA REFEIÇÃO -  Foi presente uma informação da técnica superior, Ana 

Paula Rendeiro, datada de 5 de março de 2018, em que informa que o Agrupamento de Escolas 

da  Murtosa/EBI  da  Torreira  identificou  o  aluno  Santiago  Tavares  da  Cunha  como aluno  com 

necessidades educativas especiais,  propondo que a este aluno seja atribuída a gratituidade do 

valor de  refeição.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tendo em conta a situação do aluno deliberou, por unanimidade, aprovar 

a proposta da técnica superior e atribuir ao aluno Santiago Tavares da Cunha a gratuitidade da 

refeição.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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--------LIBERTAÇÃO  DE  GARANTIA  BANCÁRIA  REFERENTE  À  EMPREITADA  DE 

“REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS ANTIGOS PAÇOS DO CONCELHO” - Foi presente um 

email da firma SCARP – Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas - António Rodrigues 

Parente, S.A, a solicitar que na sequência da vistoria realizada no passado dia 20 de fevereiro, 

seja efetuado o cancelamento da garantia bancária nº 00125-2-1905841, no valor de 21.098,95 €, 

referente à empreitada de “Remodelação do edifício dos Paços do Concelho”.----------------------------

--------A Câmara Municipal,  com base na informação técnica que se encontra anexa ao pedido 

deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação da garantia bancária.----------------------------------   

--------AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  Nº  5  DA  EMPREITADA  DE 

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

presente o auto de medição de trabalhos nº 5 da empreitada de “Implementação do Remate Sul do 

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

de 46.764,54 € (quarenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------------

-------- O Vereador Jorge Bacelar colocou a seguinte questão: “ A areia limpa que saiu da obra 

onde foi colocada? Foi dentro do Concelho? Porque é que não foi colocada na praia? Porque é 

que a placa da obra ainda não foi colocada? ------------------------------------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente da Câmara referiu que, nos termos do caderno de encargos, que faz 

parte integrante do contrato de empreitada, o empreiteiro tem a obrigação de colocar os inertes 

sobrantes da obra no local que for indicado pela autarquia até uma distância máxima de 10km. ---- 

Nestes pressupostos a orientação dada pela Câmara Municipal  foi  clara no sentido das areias 

serem transportadas para a praia do Monte Branco, reforçando o areal da mesma, melhorando, 

desta  forma,  as  condições  de  fruição  daquele  local,  que  assume  do  ponto  de  vista  turístico 

reconhecida importância. Quanto ao facto da autarquia ter escolhido, como local de destino dos 

inertes,  a praia do Monte Branco em detrimento da praia oceânica a opção resultou de, numa 

relação de custo beneficio se considerar muito mais consequente a opção tomada do que uma 

eventual colocação na orla costeira.-------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto  à  lona  que  referencia  a  obra  a  mesma  ainda  não  foi  colocada  apenas  pelas 

condições meteorológicas  adversas  que se têm feito sentir  nos últimos tempos,  logo que esta 

intempérie esteja ultrapassada será naturalmente colocada.----------------------------------------------------
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-------- 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Vereador Jorge Bacelar fez a seguinte declaração de voto: “Voto contra porque considero  

que foi destruída indevidamente uma grande parte da duna primária”.-------------------------------------   

   -----AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  Nº  13  DA  EMPREITADA  DE 

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

INFRAESTRUTURAS” - Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 13 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, SA, no valor 

de 63.633,79 € (sessenta e três mil seiscentos e trinta e três euros e setenta e nove 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.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------   AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS Nº 16 DA EMPREITADA DE 

“PARQUE DE LAZER DO MONTE” -  Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 16 da 

empreitada de “Parque de Lazer do Monte”, adjudicada à firma António Saraiva & Filhos, Lda, no 

valor de 7.837,77 € (sete mil oitocentos e trinta e sete euros e setenta e sete 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   .---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------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 quinze 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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