
Ata n.º 9/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03 DE MAIO DE 2018 

--------No dia três de maio 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 e 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  não  estaria  presente  na 

reunião por se encontrar numa reunião de trabalho sobre Educação na Comunidade Intermunicipal 

da Região de Aveiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------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 – 5.502.884,94€ (cinco milhões, 

quinhentos  e  dois  mil,  oitocentos  e  oitenta  e  quatro  euros  e  noventa  e  quatro  cêntimos)  e 

Operações Não Orçamentais – 401.988,49€ (quatrocentos e um mil, novecentos e oitenta e oito 

euros e quarenta e nove cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------

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

ANO  LETIVO  2017/2018  –  ENSINO  DO  PRÉ-ESCOLAR  –  COMPONENTE  DE  APOIO  À 

FAMÍLIA - Foi presente pelos serviços de ação social, uma listagem de um aluno do Ensino Pré-

Escolar  do  Agrupamento  de  Escolas  da  Murtosa,  que  procedeu  à  inscrição  nos  serviços  da 
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Componente de Apoio à Família requerendo a atribuição de comparticipação nas mensalidades 

dos referidos serviços, 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, 

deferir o pedido de comparticipação requerido. ----------------------------------------------------------------------

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

LETIVO 2017/2018 – PRIMEIRO CICLO – SERVIÇO DE ALMOÇO – Foi presente pelos serviços 

de ação social, uma listagem com um aluno do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de 

Escolas da Murtosa, que requereu, já fora do prazo, a atribuição de apoio de ação social escolar 

no que ao serviço das refeições diz respeito, 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,  no  âmbito do 

pagamento das refeições escolares .-----------------------------------------------------------------------------------

-------- PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR LIQUIDADO RELATIVO AO IMI, NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO  DE  DIFERENCIAÇÃO  POSITIVA  DA  ATIVIDADE  DE  BOMBEIRO 

VOLUNTÁRIO NA MURTOSA – MARIA AUGUSTA BASTOS VALENTE LOPES – Foi presente o 

requerimento registado sob o número 1982, de 20 de abril de 2018, em nome de Maria Augusta 

Bastos Valente Lopes em que solicita, 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.  O  requerimento  encontra-se  devidamente 

acompanhado do comprovativo da liquidação do IMI, de cópia da caderneta predial urbana e de 

declaração emitida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa. ------------

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

por unanimidade, proceder ao reembolso de 159,74€ (cento e cinquenta e nove euros e setenta e 

quatro cêntimos), correspondente a 75% do valor liquidado do IMI .------------------------------------------

-------- PEDIDO DE REEMBOLSO DOS VALORES LIQUIDADOS RELATIVOS AOS RSU E AO 

IMI,  NO  ÂMBITO  DO  REGULAMENTO  MUNICIPAL  DA  ATIVIDADE  DE  BOMBEIRO 

VOLUNTÁRIO  NA  MURTOSA  –  DOMINGOS  ANTÓNIO  DE  OLIVEIRA  CASCAIS –  Foram 

presentes os requerimentos registados sob os números 2024 e 2026, de 27 de abril de 2018, em 

nome de Domingos António de Oliveira Cascais em que solicita, ao abrigo do Regulamento de 
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Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiro Voluntário na Murtosa, o reembolso dos valores 

liquidados,  relativo  aos  RSU  e  ao  IMI  associado  à  habitação  própria  permanente.  Os 

requerimentos  encontram-se devidamente acompanhados dos comprovativos  da liquidação,  de 

cópia do documento comprovativo do valor patrimonial  do imóvel e de declaração emitida pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa. ---------------------------------------------

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

por  unanimidade,  proceder  ao  reembolso  de  29,92€  (vinte  e  nove  euros  e  noventa  e  dois 

cêntimos),  relativo  ao  RSU  e  225,30€  (duzentos  e  vinte  e  cinco  euros  e  trinta  cêntimos), 

correspondente a 60% do valor a liquidar do IMI. O valor do IMI deverá ser reembolsado em duas 

tranches, no valor de 112,65€ (cento e doze euros e sessenta e cinco cêntimos) cada, mediante 

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

-------- FÁBRICA  DA  IGREJA  PAROQUIAL  DA  TORREIRA  –  PEDIDO  DE  ISENÇÃO  DE 

PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE  À  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  -  Foi  presente  o 

despacho do Senhor  Vice-Presidente  da Câmara a isentar  a  Fábrica da Igreja Paroquial  da 

Torreira do pagamento de taxas, referente à licença especial de ruído emitida para a festa da 

Senhora do Bom Sucesso, que se realiza no dia de 3 a 6 de maio  na Torreira.---------------------------

-------- 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 destinou à realização de uma 

iniciativa em prol das tradições da nossa Terra.---------------------------------------------------------------------

 ------- CAFETARIA-BAR DO PARQUE MUNICIPAL DA SALDIDA – ATUALIZAÇÃO DE RENDA 

– Foi presente uma informação da trabalhadora Isabel Castro, datada de 16 de abril  de 2018,  

dando  conta  que,  no  cumprimento  do  estipulado  no  contrato  para  a  cessão  dos  direitos  de 

exploração do equipamento de cafetaria-bar do Parque Municipal, a contraprestação deverá ser 

atualizada, de acordo com os índices de inflação publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, 

acumulados durante doze meses,  contados de abril  a março, inclusive, cujo valor é de 0,69%. 

Informa  ainda,  que,  nestes  termos,  a  contraprestação  anual,  devidamente  atualizada,  é  de 

5.599,72€ (cinco mil, quinhentos e noventa e nove euros e setenta e dois cêntimos).-------------------

--------A Câmara Municipal, atento o exposto, deliberou, por unanimidade, proceder à atualização 

da  contraprestação  anual  devida  pela  cessão  de  direitos  de  exploração  do  equipamento  de 
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cafetaria-bar do Parque Municipal, que será de 5.599,72€ (cinco mil, quinhentos e noventa e nove 

euros e setenta e dois cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------

 -------EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO AGLOMERADO URBANO 

DA TORREIRA – APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS – 3” – Pelo Técnico Superior da 

Câmara, Eng. Fidalgo foi presente uma informação relativa à empreitada supra mencionada, a dar 

conta da necessidade de serem efetuados trabalhos a mais e a supressão de trabalhos a menos, 

devido  a  uma  situação  não  prevista  no  projeto  (da  autoria  do  dono  da  obra),  sem  qualquer 

responsabilidade por parte do empreiteiro, com os seguintes valores:----------------------------------------

--------Trabalhos a menos – 2.425,21 € (dois mil quatrocentos e vinte e cinco euros e vinte um 

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

--------Trabalhos a mais – 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 tomou conhecimento e deliberou, por maioria,  com o voto contra do 

Vereador Jorge Bacelar, e os votos favoráveis dos restantes eleitos locais,  aprovar a realização 

dos trabalhos a mais 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 e autorizar a supressão dos 

trabalhos a menos no valor de 2.425,21 € (dois mil quatrocentos e vinte e cinco euros e vinte e um 

cêntimos), de acordo com a informação técnica.--------------------------------------------------------------------

--------Mais foi deliberado, também por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar, e os 

votos  favoráveis  dos  restantes  eleitos  locais,  celebrar  com o  empreiteiro  o  respetivo  contrato 

adicional relativo aos trabalhos em causa.  ------------------------------------------------------------------------

--------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 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada  por  todos  os  membros  presentes  e  por  mim, 

, Técnica Superior, que a redigi.
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