
Ata n.º 7/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE ABRIL DE 2018 

--------No dia cinco de abril 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 Fátima de Jesus da Silva Arêde e António Jorge Feio 

Bacelar Vilar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – Não houve pedidos de intervenções.-------------

--------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 – 5.276.492,43€ (cinco milhões, 

duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e dois euros e quarenta e três cêntimos) e 

Operações Não Orçamentais – 440.576,45€ (quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e 

seis euros e quarenta e cinco cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------

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

EDUCAÇÃO  DA  EB  2/3  PADRE  ANTÓNIO  MORAIS  DA  FONSECA  –  RETIFICAÇÃO  DA 

DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 15 DE MARÇO DE 2018 – O Senhor Presidente da Câmara 

Municipal informou que na deliberação da Câmara Municipal, de 15 de março de 2018, relativa ao 

assunto em epígrafe, foi atribuído um subsídio à Associação de Pais e Encarregados de Educação 
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da EB 2/3 Padre António Morais da Fonseca, quando efetivamente a entidade com personalidade 

jurídica designa-se “Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola C+S da Murtosa”.-

-------- A  Câmara  Municipal,  atento  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  retificar  a  referida 

deliberação  e  atribuir  à  Associação  de Pais  e Encarregados  de Educação  da Escola  C+S da 

Murtosa,  de acordo com os fundamentos descritos na proposta do Sr.  Presidente da Câmara, 

apresentada  na  reunião  de  15  de  março  de  2018,  um  subsídio  no  montante  de  750,00€ 

(setecentos  e  cinquenta  euros)  para  comparticipação  das  despesas  de  funcionamento  da 

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

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

EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO E PRÉ-PRIMÁRIA DO MONTE  -  Foi  presente uma 

informação da colaboradora Eliana Barroqueiro propondo a atribuição de um subsídio, no montante 

de  2.752,75€  (dois  mil,  setecentos  e  cinquenta  e  dois  euros  e  setenta  e  cinco  cêntimos),  à 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária do 

Monte, para que possa assumir os encargos inerentes ao serviço de refeições e acompanhamento 

das crianças no período de almoço, durante os meses de abril, maio e junho na Escola do Monte e 

no Centro Escolar da Saldida.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Câmara Municipal, após análise da informação, mencionada, deliberou, por unanimidade, 

atribuir à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária  

do Monte, um subsídio, na importância de 2.752,75€ (dois mil, setecentos e cinquenta e dois euros 

e setenta e cinco cêntimos), para que possa assumir os encargos inerentes ao serviço de refeições 

e acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os meses de abril, maio e junho 

de 2018 na Escola do Monte e no Centro Escolar da Saldida.---------------------------------------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  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 -  Foi  presente uma informação da colaboradora Eliana 

Barroqueiro propondo a atribuição de um subsídio, no montante de 2.808,00€ (dois mil oitocentos e 

oito euros),  à  Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância e 

Escolas do Ensino Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre , para que possa assumir 

os encargos inerentes ao serviço de refeições e acompanhamento das crianças no período de 

almoço, durante os meses de abril, maio e junho de 2018, nas Escola de S. Silvestre e da E.B.I da 

Torreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2



-----A Câmara Municipal analisou a informação, citada, tendo deliberado, por unanimidade, atribuir 

à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância e Escolas do Ensino 

Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre um subsídio, no montante de 2.808,00€ (dois mil  

oitocentos e oito euros), para que possa assumir os encargos inerentes ao serviço de refeições e 

acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os meses de abril, maio e junho de 

2018, nas Escola de S. Silvestre e da E.B.I da Torreira.----------------------------------------------------------

----- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  HUMANITÁRIA  DOS  BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DA MURTOSA – 2.º CONCURSO DE PESCA NA RIA DE AVEIRO  - Foi presente 

um ofício  da  Associação  Humanitária  dos  Bombeiros  Voluntários  da  Murtosa,  a  dar  conta  da 

realização, no próximo dia 26 de maio, do 2.º Concurso de Pesca na Ria de Aveiro, solicitando a 

atribuição de um subsídio.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara Municipal,  após a ponderação do pedido,  deliberou,  por  unanimidade atribuir  à 

Associação  Humanitária  dos  Bombeiros  Voluntários  da  Murtosa,  um subsídio  no  montante  de 

300,00 € (trezentos euros), destinado à aquisição de troféus.---------------------------------------------------

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

presentes os pedidos do Agrupamento de Escolas da Murtosa - Jardim de Infância e Escola 

Básica  do  Monte,  e  Escola  do  1.º  Ciclo  do  Ensino  Básico  e  Jardim  de  Infância  de  S. 

Silvestre, dando conta que os alunos destes estabelecimentos, irão realizar visitas de estudo ao 

Museu do Carro Elétrico e à Casa da Música, Porto (24 de abril), e ao Museu do Carro Elétrico,  

Palácio de Cristal e Palácio da Bolsa, Porto (19 de abril), respetivamente. Em virtude de nem todas 

as famílias possuírem condições económicas que permitam a participação dos seus educandos 

nas visitas, solicita a comparticipação possível da Autarquia para que os projetos se concretizem.-

-----A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pedidos, supra referidos, tendo deliberado, por 

unanimidade, atribuir um subsídio, ao Agrupamento de Escolas da Murtosa, no valor de 400,00€ 

(quatrocentos euros), destinado a apoiar os alunos carenciados do  Jardim de Infância e Escola 

Básica do Monte (200,00€) e  Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância de S. 

Silvestre (200,00€), nas visitas de estudo, referidas.---------------------------------------------------------------

 ----Durante a discussão deste ponto da ordem de trabalhos deu entrada na sala de reuniões o 

Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos, tendo assumido o seu lugar na mesa--------------------

----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARIA DA 

MURTOSA –  Foi  presente  pelo Sr.  Presidente  da Câmara a seguinte  proposta:  “O  serviço  de  
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prolongamento  de  horário  dos  estabelecimentos  de  ensino  pré-escolar  no  Concelho  da  Murtosa  está  

protocolado entre a autarquia e o Ministério da Educação sendo, por consequência, responsabilidade do  

Município a implementação desta resposta de apoio à família.-----------------------------------------------------------

------ Efetivamente, a necessidade do serviço em causa manifesta-se residual, tendo em conta o número  

de famílias que solicitaram o serviço. Esta realidade impõe à autarquia o estabelecimento de parcerias que  

permitam concretizar o apoio em causa dentro de padrões de qualidade e racionalidade de recursos e  

meios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em face do exposto foi contactado o Centro Social e Paroquial de Santa Maria da Murtosa, tendo em  

conta  que  é  uma  IPSS com  respostas  na  área  da  infância  e  com  recursos  técnicos  e  logísticos  já  

instalados,  na perspectiva de ser esta instituição a realizar  as tarefas associadas ao serviço referido,  

assumindo  a  autarquia  a  subsidiação  dos  encargos  adicionais  resultantes  da  assunção  destas  

responsabilidades por parte da IPSS em causa.------------------------------------------------------------------------------

------ Tendo por base o supra referido proponho a atribuição de um subsídio no valor de 4.000,00€, à  

entidade supra citada, para fazer face aos encargos até agora assumidos na implementação do serviço de  

prolongamento de horário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Murtosa, 2 de abril de 2018, O Presidente da Câmara, Joaquim Baptista.”-----------------------------------

-----A Câmara Municipal atenta o exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro Social e 

Paroquial de Santa Maria da Murtosa um subsídio no valor de 4.000,00€ (quatro mil euros), para 

que esta instituição possa fazer face às despesas inerentes com o serviço de prolongamento de 

horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---- REGULAMENTO  DE  DIFERENCIAÇÃO  POSITIVA  DA  ATIVIDADE  DE  BOMBEIRO 

VOLUNTÁRIO DA MURTOSA – REEMBOLSO DE VALORES LIQUIDADOS E REDUÇÃO DA 

TAXA A PAGAR RELATIVA AO ACESSO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS –  MÁRIO ANTÓNIO 

TAVARES DE PINHO - Foi presente o requerimento registado sob o número 6080, de 3 de outubro 

de 2017, em nome de Mário António Tavares de Pinho em que solicita, ao abrigo do Regulamento 

de Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiro Voluntário na Murtosa, o reembolso do valor 

liquidado, relativo à Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos e a redução de 50% nas taxas de acesso às 

piscinas para si e para os seus filhos menores Gabriel da Silva Pinho e Rodrigo da Silva Pinho. O 

requerimento encontra-se devidamente acompanhado do comprovativo da liquidação das Taxas de 

Resíduos  Sólidos  Urbanos,  da  declaração dos  bombeiros  e certificados de matrícula dos  seus 

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

por  unanimidade,  proceder  ao  reembolso  de  24,75€  (vinte  e  quatro  euros  e  setenta  e  cinco 

cêntimos), correspondente ao valor liquidado, relativo à taxa de RSU, do ano de 2017 e proceder à 

redução de 50% na taxa a pagar relativa ao acesso às Piscinas Municipais, pelo requerente e pelos 

seus filhos menores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----REGULAMENTO  DE  DIFERENCIAÇÃO  POSITIVA  DA  ATIVIDADE  DE  BOMBEIRO 

VOLUNTÁRIO DA MURTOSA – ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO 

SOCIAL ESCOLAR AOS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR DOS BOMBEIROS  – Foram 

presentes as informações da técnica superior Ana Paula Rendeiro, dando conta que, na sequência 

dos requerimentos apresentados, os bombeiros voluntários António Miguel Tavares Pinho, Sidónio 

Tavares Silva Pataca, Paulo Jorge Arrojado da Silva Baptista, José Manuel da Cruz Soares, Maria 

da Ascensão Lopes Pereira, Mário António Tavares Pinho, António Manuel Matos Vieira, Domingos 

António de Oliveira Cascais e António Salvador Matos Arrojado preenchem os requisitos elencados 

no Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiros Voluntário na Murtosa, com 

vista  a  poderem  usufruir  das  comparticipações  previstas  no  n.º  5,  do  artigo  5.º  daquele 

regulamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara Municipal tendo em consideração as informações, supra citadas, deliberou, por 

unanimidade, atribuir:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ao bombeiro António Miguel Tavares Pinho uma comparticipação nas refeições, até ao limite 

de  246,74€  (duzentos  e  quarenta  e  seis  euros  e  setenta  e  quatro  cêntimos),  mediante 

apresentação de documentos de despesa válidos, relativa à sua descendente Ana Miguel Pinho 

que frequenta o 1.º ciclo do Ensino Básico;---------------------------------------------------------------------------

----- Ao bombeiro Sidónio Tavares Silva Pataca uma comparticipação: -------------------------------------

----- até ao limite de 123,37€ (cento e vinte e três euros e trinta e sete cêntimos), para refeições, 

mediante apresentação de documentos de despesa válidos, relativa ao seu descendente Carlos 

Manuel Tavares;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----até ao limite de 123,37€ (cento e vinte e três euros e trinta e sete cêntimos), para refeições,  e 

37,00€ (trinta e sete euros),  para aquisição de manuais  escolares,  mediante apresentação de 

documentos de despesa válidos, relativa ao seu descendente António Miguel Tavares;----------------

----- Ao bombeiro Paulo Jorge Arrojado da Silva Baptista uma comparticipação:--------------------------
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----- até ao limite de 246,74€ (duzentos e quarenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos), para 

refeições, mediante apresentação de documentos de despesa válidos, relativa ao seu descendente 

Tiago Baptista;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- até  ao  limite  de  114,00€  (cento  e  catorze  euros),  para  manuais  escolares,  e  246,74€ 

(duzentos  e  quarenta  e  seis  euros  e  setenta  e  quatro  cêntimos),  para  refeições,  mediante 

apresentação de documentos de despesa válidos, relativa ao seu descendente Daniel Baptista;----

----- Ao bombeiro José Manuel da Cruz Soares uma comparticipação, até ao limite de 246,74€ 

(duzentos e quarenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos), para refeições, e 136,00€ (cento e 

trinta e seis euros), para aquisição de manuais escolares, mediante apresentação de documentos 

de despesa válidos, relativa à sua descendente Mariana Soares;----------------------------------------------

----- À bombeira Maria da Ascensão Lopes Pereira uma comparticipação, até ao limite de 246,74€ 

(duzentos e quarenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos), para refeições, e 136,00€ (cento e 

trinta e seis euros), para aquisição de manuais escolares, para cada uma das suas descendentes 

Liliana Rodrigues e Lídia Rodrigues, mediante apresentação de documentos de despesa válidos;- -

----- Ao bombeiro Mário António Tavares de Pinho uma comparticipação, até ao limite de 246,74€ 

(duzentos e quarenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos), para refeições, e 114,00€ (cento e 

catorze  euros),  para  aquisição  de  manuais  escolares,  para  cada  um dos  seus  descendentes 

Rodrigo Pinho e Gabriel Pinho, mediante apresentação de documentos de despesa válidos;---------

----- Ao bombeiro António Manuel Matos Vieira uma comparticipação, até ao limite de 246,74€ 

(duzentos e quarenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos), para refeições, 147,00€ (cento e 

quarenta e sete euros), para aquisição de manuais escolares, e 16,00€ (dezasseis euros), para 

material  escolar,  mediante  apresentação  de  documentos  de  despesa  válidos,  relativa  ao  seu 

descendente Fábio Emanuel Vieira;-------------------------------------------------------------------------------------

----- Ao  bombeiro  Domingos  António  Oliveira  Cascais  uma  comparticipação,  até  ao  limite  de 

246,74€ (duzentos e quarenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos), para refeições, 147,00€ 

(cento e quarenta e sete euros), para aquisição de manuais escolares, e 16,00€ (dezasseis euros), 

para material escolar, mediante apresentação de documentos de despesa válidos, relativa à menor 

Vitória Matos de Carvalho que faz parte do agregado familiar do bombeiro;--------------------------------

----- Ao bombeiro António Salvador Matos Arrojado uma comparticipação, até ao limite de 16,00€ 

(dezasseis euros), para aquisição de material escolar, mediante apresentação de documentos de 

despesa válidos, relativa ao seu descendente Tiago Arrojado.--------------------------------------------------

6



 ----- - 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 três alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de 

Escolas da Murtosa, que requereram, 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.------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

agrupamento, dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas da Murtosa, 

que terão 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, aos alunos carenciados, para aquisição 

de material e manuais escolares no âmbito da Ação Social Escolar.------------------------------------------

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

ANO  LETIVO  2017/2018   –  APOIO  NO  ÂMBITO  DOS  TRANSPORTES  ESCOLARES –  Foi 

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

 ------- AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  Nº  6  DA  EMPREITADA  DE 

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

presente o auto de medição de trabalhos n.º 6  da empreitada de “Implementação do Remate Sul 

do Aglomerado Urbano da Torreira”,  adjudicada à firma Manuel Francisco de Almeida, S.A, no 
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valor de 67.408,99€ (sessenta e sete mil, quatrocentos e oito euros e  noventa e nove cêntimos), 

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

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

 -------AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  Nº  14  DA  EMPREITADA  DE 

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

INFRAESTRUTURAS” - Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 14 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 22.350,00€ (vinte e dois mil, trezentos e cinquenta euros), 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 RECEÇÃO DEFINITIVA DOS TRABALHOS DE “BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO 

DE PARDELHAS” -  Foi presente o auto de receção definitiva dos trabalhos de “Beneficiação do 

Cemitério de Pardelhas”,  adjudicada à firma Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas 

António Rodrigues Parente, S.A. devidamente assinado pelo representante da Câmara Municipal e 

pelo representante do empreiteiro.---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 ------- APRECIAÇÃO  E  VOTAÇÃO  DOS  DOCUMENTOS  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS 

REFERENTES AO ANO DE 2017 -  Foram presentes os documentos de prestação de contas, 

elaborados em conformidade com as regras estabelecidas no POCAL e na Resolução n.º 4/2001 – 

2.ª Secção do Tribunal de Contas, alterada pela Resolução n.º 6/2013, Resolução n.º 2/2014, de 

27 de novembro, Resolução n.º 44/2015 do Tribunal de Contas e Resolução n.º 1/2018, de 9 de 

fevereiro de 2018,  referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.-------------------

--------O processo apresentado incorpora  os seguintes  documentos:  Balanço,  Demonstração de 

Resultados,  Demonstração  de  Resultados  Financeiros,  Demonstração  de  Resultados 

Extraordinários, Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, 

Mapa de Controlo Orçamental da Despesa, Mapa de Controlo Orçamental da Receita, Execução 
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Anual  das  Grandes Opções  do Plano,  Execução Anual  do Plano Plurianual  de  Investimentos, 

Execução Anual das Atividades Mais Relevantes, Mapa Resumo dos Fluxos de Caixa, Mapa dos 

Fluxos de Caixa, Mapa das Contas de Ordem, Mapa Resumo das Contas de Ordem, Balancete 

das  Garantias  e  Cauções  (contas  de  ordem),  Mapa  de  Operações  de  Tesouraria,  Mapa  da 

Caracterização da Entidade, Mapa do Ativo Bruto (Imobilizado Bruto), Mapa de Amortizações e 

Provisões,  Desdobramento  das  Contas  de  Provisões  Acumuladas,  Modificações  Orçamentais, 

Mapa  da  Contratação  Administrativa  –  Situação  dos  Contratos,  Mapa  das  Transferências 

Correntes Concedidas, Mapa das Transferências de Capital Concedidas, Mapa das Transferências 

Correntes Obtidas, Mapa das Transferências de Capital  Obtidas, Mapa dos Subsídios Obtidos, 

Mapas  dos  Empréstimos,  Mapa  do  Endividamento  –  Outras  Dívidas  a  Terceiros  e  Anexo  – 

Operações de Tesouraria Emitidas e Não Cobradas, Relatório de Gestão e Anexo ao Relatório, 

Mapa de Aquisição de Imóveis,  Mapa de Venda de Imóveis,  Mapa de Adjudicações de Obras 

Públicas, Listagem de Obras em Execução por Empreitada, Listagem de Obras Executadas por 

Empreitada, Ordenamento do Território (Planos), Mapa da Participação em Entidades Societárias, 

Mapa da Participação em Entidades Não Societárias, Declaração dos Compromissos Plurianuais, 

Declaração de Pagamentos e Recebimentos em Atraso, Mapa de Descontos e Retenções, Mapa 

de Entregas de Descontos e Retenções, Mapa Síntese de Bens Inventariados, Declarações de 

Responsabilidade emitidas ao abrigo do n.º 21 da Resolução n.º 1/2018, de 9 de fevereiro de 2018 

do Tribunal de Contas, Norma do Controlo Interno, Síntese das Reconciliações Bancárias, Resumo 

Diário de Tesouraria de 29/12/2017, Mapa de Fundos de Maneio, Relação dos Funcionários em 

Situação  de  Acumulação  de  Funções,  Relação  Nominal  dos  Responsáveis  e  Demonstrações 

Financeiras do Grupo Autárquico.----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Pela análise do Mapa dos Fluxos de Caixa verifica-se o seguinte movimento orçamental: de 

Receita  8.470.512,16€  (oito  milhões,  quatrocentos  e  setenta  mil,  quinhentos  e  doze  euros  e 

dezasseis cêntimos) e de Despesa 7.468.553,49€ (sete milhões, quatrocentos e e sessenta e oito 

mil, quinhentos e cinquenta e três euros e quarenta e nove cêntimos), transitando um saldo de 

4.549.561,92€ (quatro milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e um 

euros e noventa e dois cêntimos) para a gerência seguinte. Em operações de tesouraria registou-

se a entrada de fundos no valor de 454.348,77€ (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e 

quarenta  e  oito  euros  e  setenta  e  sete  cêntimos)  e  de  saída  um  montante  de  461.278,79€ 

(quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta e oito euros e setenta e nove cêntimos),  

9



transitando para a gerência seguinte um saldo de 436.700,37€ (quatrocentos e trinta e seis mil, 

setecentos euros e trinta e sete cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------

-------- No  Mapa  das  Contas  de  Ordem  verifica-se  que  transitou  para  a  gerência  seguinte 

3.713.636,63€ (três milhões, setecentos e treze mil, seiscentos e trinta e seis euros e sessenta e 

três  cêntimos)  referente  a  Garantias  e  Cauções  e  23.862,43€  (vinte  e  três  mil,  oitocentos  e 

sessenta e dois euros e quarenta e três cêntimos) de Recibos para Cobrança. ---------------------------

--------No Mapa de Demonstração de Resultados verificou-se que o exercício de 2017 teve um 

resultado líquido positivo de 1.101.720,44€ (um milhão, cento e um mil, setecentos e vinte euros e 

quarenta e quatro cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O processo incorpora, ainda, o draft da certificação legal das contas emitida pelo Revisor 

Oficial de Contas ao abrigo do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, nomeado pela 

Assembleia Municipal na sessão de 10 de Abril de 2017.---------------------------------------------------------

--------Feita a análise dos documentos de prestação de contas, sobre as quais o Sr. Presidente da 

Câmara teceu algumas considerações, passou-se à votação, tendo os mesmos sido aprovados por 

maioria, com o voto contra do Vereador António Jorge Feio Bacelar Vilar e com os votos favoráveis 

dos restantes eleitos locais.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter os documentos de prestação de contas à 

Assembleia Municipal para apreciação e votação.------------------------------------------------------------------

   -----APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO 

DO  EXERCÍCIO  DE  2017 –  Considerando  que  o  ponto  2.7.3.1  a  2.7.3.5  das  considerações 

técnicas do POCAL determinam que:-----------------------------------------------------------------------------------

--------A aplicação do resultado líquido do exercício é aprovada pelo órgão deliberativo mediante 

proposta fundamentada do órgão executivo;--------------------------------------------------------------------------

--------No início de cada exercício, o resultado do exercício anterior é transferido para a Conta 59 

“Resultados transitados”;---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Quando houver saldo positivo na Conta 59 “Resultados transitados”, o seu montante pode 

ser repartido da seguinte forma:------------------------------------------------------------------------------------------

--------a) Reforço do património;-------------------------------------------------------------------------------------------

--------b) Constituição ou reforço de reservas.-------------------------------------------------------------------------

--------É obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da Conta 51 “Património” 

corresponda a 20% do ativo líquido;-------------------------------------------------------------------------------------
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--------Sem prejuízo do supra referido, deve constituir-se o reforço anual da Conta 571 “Reservas 

legais”, no valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício.----------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, com base nos fundamentos acima mencionados e do constante no 

relatório de gestão, deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que o resultado 

líquido do exercício de 2017 no valor de 1.101.720,44€ (um milhão, cento e um mil, setecentos e 

vinte euros e quarenta e quatro cêntimos), seja aplicado no reforço das Reservas Legais, uma vez 

que o valor do Património já apresenta uma taxa superior a 20% do Ativo Líquido, não sendo por  

isso necessário reforçar.----------------------------------------------------------------------------------------------------

   ----- INVENTÁRIO DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS  – Foi presente o 

Inventário de Bens,  Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação,  documentos que 

foram apreciados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Inventário de Bens, Direitos e 

Obrigações Patrimoniais constante do processo apresentado e respetiva avaliação.-------------------- 

--------Mais deliberou, também por unanimidade, remeter o processo à Assembleia Municipal para 

apreciação, em conformidade com o disposto na alínea l), n.º 2, do art.º 25º e n.º 2 do art.º 27º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------

   ----- 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO--------------------------

--------Revisão ao Orçamento – Foi presente a primeira revisão ao Orçamento, que se anexa à 

presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.--------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  depois  analisar  os  documentos  apresentados,  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar a proposta de revisão e submetê-la à Assembleia Municipal para aprovação.

--------Revisão  às Grandes  Opções do Plano –  Foi  presente  a primeira  revisão  às  Grandes 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes), que se anexa 

à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.-----------------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  os  documentos  apresentados,  deliberou,  por 

maioria, com o voto contra do Vereador António Jorge Feio Bacelar Vilar e com os votos favoráveis 

dos restantes eleitos locais, aprovar a proposta de revisão e submetê-la à Assembleia Municipal 

para aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------ PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DA 

MURTOSA PARA O ANO DE 2018 – APRECIAÇÃO DE CANDIDATURAS – Foi presente pelo 

Senhor Vice-Presidente uma proposta de atribuição de subsídios às coletividades no âmbito do 
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PAC 2018, que se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para os devidos efeitos 

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

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração: As normas orientadoras do programa de apoio 

às  associações  e  coletividades  do  Município  da  Murtosa;  O  atual  quadro  financeiro  do  País, 

também refletido nas dificuldades sentidas pelas Autarquias Locais; A necessidade crescente de 

garantir  a  sustentabilidade  económica  das  ações  a  promover  pelas  entidades  já  referidas;  O 

reconhecimento  e  necessária  diferenciação  do  trabalho,  envolvimento  e,  por  consequência, 

contributo dado,  por cada coletividade/associação,  para o desenvolvimento social  e cultural  da 

comunidade murtoseira, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor 

Vice-Presidente, atribuindo os subsídios nos termos constantes da mesma.-------------------------------

 -------OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM KARTS A PEDAIS, NA MARGINAL DO MAR, NA 

TORREIRA – Foi presente uma proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara, relativa à ocupação 

da via pública com karts a pedais na Marginal do Mar, na Torreira, sugerindo a marcação de uma 

hasta pública, atendendo a que há a presunção de mais do que um interessado na ocupação, 

referida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal analisou a proposta apresentada, tendo deliberado, por unanimidade, 

aprovar a mesma e designar o dia 17 de maio, pelas 17:30 horas, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, para a realização da hasta pública.-----------------------------------------------------------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLASSIC CLUBE DE PORTUGAL – Foi presente pelo Sr. 

Presidente da Câmara a seguinte proposta: “O Classic Clube de Portugal contactou a autarquia no  

sentido de procurar estabelecer uma parceria que permitisse concretizar uma edição do rali de aut omóveis  

antigos “Ria Classic” que percorrerá, em dois dias, grande parte do nosso território ribeirinho Murtoseiro.---

-------- Considerando a importância  em termos de promoção territorial  e  de retorno económico que a  

iniciativa, para além de gerar de forma direta, poderá potenciar, proponho que a Câmara Municipal atribua  

ao clube supra citado um subsídio no valor de 1.980,00€ para fazer face a algumas despesas associadas à  

concretização do evento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Murtosa, 2 de abril de 2018, O Presidente da câmara, Joaquim Baptista”.---------------------------------

-----A Câmara Municipal atenta o exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir ao Classic Clube de 

Portugal  um subsídio  no  valor  de  1.980,00€  (mil  novecentos  e  oitenta  euros),  para  que  esta 

associação possa fazer face a algumas despesas associados à concretização do rali de automóveis 

antigos “Ria Classic”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ------- 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA – 

2018 -   Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente a proposta de 1ª alteração ao mapa de 

pessoal para o ano de 2018, o qual foi aprovado em reunião de Câmara de 14 de dezembro de 

2018 e sessão da Assembleia Municipal  de 27 de dezembro do mesmo ano.  A proposta visa 

consubstanciar a criação de um posto de trabalho da carreira de assistente técnico.--------------------

--------  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente 

da Câmara, bem como remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação.---------------------------------

 ------- PROPOSTA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE VÍNCULOS PRECÁRIOS  – 

Foi presente pelo Senhor Presidente uma proposta, de regularização extraordinária de vínculos 

precários, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, da qual se anexa cópia à presente 

ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.---------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração o estabelecido na Lei n.º 112/2017, de 29 de 

dezembro, e depois de analisar a proposta, supra referida, deliberou, por unanimidade, reconhecer 

que  as  funções  desempenhadas  pela  trabalhadora  Mariana  Tavares  Esteves  correspondem a 

necessidades permanentes da Câmara Municipal e que o vinculo jurídico existente é inadequado.-

-------- Deliberou, também, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento concursal para a 

regularização extraordinária.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 -------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 cinquenta 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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