
Ata n.º 3/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 

--------No dia um de fevereiro 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  os  Senhores  Vereadores  Daniel 

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

--------O Senhor Presidente informou que o Sr. Vice-Presidente não estaria presente, em virtude de 

se encontrar numa reunião na Associação Nacional de Municípios Portugueses.-------------------------

--------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – Neste período da ordem de trabalhos, usou da 

palavra o Sr. Vereador António Bacelar para referir o seguinte: “Que viu uma placa na Urbanização 

da Torreirinha para alteração do alvará de loteamento indicativa de que dentro de um prazo de dez 

dias  as  pessoas  poderiam  manifestar-se  quanto  às  alterações  propostas  e  que  o  deveriam 

consultar na Câmara Municipal da Murtosa. Como considera que a mesma está localizada num 

lugar pouco frequentado (no extremo poente do loteamento) propõe que a mesma seja colocada 

em todos os  arruamentos  de entrada na Urbanização e que se  considere  novo prazo  para  a 

consulta. Pergunta, também, que alterações são essas e solicita que essas alterações lhe sejam 

enviadas por email.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O Senhor Presidente em resposta referiu que a constatação do Sr. Vereador revela, antes de 

mais, a eficácia de uma das formas de notificação previstas na lei nomeadamente, o estipulado no 

artigo 19º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. Efetivamente o procedimento 

que  está  a  ser  adotado  é  rigorosamente  o  mesmo  que  suportou  qualquer  outra  das  muitas 

alterações ao alvará e loteamento em causa. A colocação da placa no local referido apenas se 
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justifica na medida em que essa forma de notificação deve estar localizada no lote ou nos lotes 

sobre os quais incide o respetivo pedido de alteração, o que é o caso. A placa não foi colocada 

aleatoriamente tendo em conta que a sua localização resulta de um imperativo legal previsto como 

forma de notificação. Assim, estando a ser cumprido por parte dos serviços administrativos da 

Autarquia o previsto na lei, nada justificaria uma interrupção do processo administrativo na medida 

em que ele se encontra a decorrer dentro da normalidade e no respeito pela tramitação legal.  

Quanto à natureza do pedido,  referiu tratar-se de um pedido que se limita à alteração de uso 

prevista para o lote mantendo a cércea e as áreas de ocupação anteriormente previstas. Mais 

esclareceu que, nos termos da lei,  qualquer proprietário de lote é livre de apresentar junto da 

Câmara Municipal  pedido de alteração aos pressupostos previstos no alvará inicial  para o seu 

prédio, cabendo à autarquia verificar, em primeira instância, do cumprimento legal da proposta e 

aos restantes co-proprietários no âmbito do citado alvará deduzirem, ou não, oposição à pretensão 

do requerente.  Referiu,  ainda,  que o inquérito  público previsto na lei,  que tem como uma das 

fórmulas de divulgação a afixação de edital no lote objeto de pedido de alteração, tem incidência 

única  sobre  os  restantes  proprietários  de  prédios  integrados  no  alvará  de  loteamento  que  se 

pretende alterar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------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 – 5.081.163,14€ (cinco milhões, 

oitenta e um mil, cento e sessenta e três euros e catorze cêntimos) e Operações Não Orçamentais 

–  434.873,06€  (quatrocentos  e  trinta  e  quatro  mil,  oitocentos  e  setenta  e  três  euros  e  seis  

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

 ------- FUNDOS DE MANEIO -   Foram presentes  duas propostas  de Regulamento Interno de 

Fundos de Maneio, de que se anexam fotocópias à presente ata e se dão aqui por reproduzidas 

para os devidos efeitos legais.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, depois de analisar as propostas de Regulamento Interno de Fundos de 

Maneio, deliberou, por unanimidade, aprová-las.--------------------------------------------------------------------

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

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

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 SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA -   Foi 

proposto  pelo  Senhor  Presidente  a  atribuição  de  um  subsídio,  no  valor  de  3.524,00€,  ao 

Agrupamento de Escolas da Murtosa, para apoio às atividades extra curriculares de expressão 

dramática do primeiro ciclo, bem como comparticipar os custos associados ao Fórum Educação da 

Murtosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal  após  a  análise  da  proposta  do  Senhor  Presidente,  deliberou,  por 

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

3.200,00€ (três mil  e duzentos euros)  para apoio às atividades extra curriculares de expressão 

dramática do primeiro ciclo, e 324,00€ (trezentos e vinte e quatro euros) para comparticipação das 

despesas associadas ao Fórum Educação da Murtosa.------------------------------------------------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA O CARNAVAL INFANTIL DA MURTOSA 2018  - Foi 

presente,  pelo  Senhor  Vice-Presidente,  uma proposta  relativa  à  distribuição  de verbas  para  o 

Carnaval Infantil da Murtosa 2018.---------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, tendo por base a proposta, supra referida, deliberou, por unanimidade, 

atribuir os seguintes subsídios:-------------------------------------------------------------------------------------------

-------- a) À Santa Casa da Misericórdia da Murtosa – 1.753,50€ (mil setecentos e cinquenta e três  

euros  e  cinquenta  cêntimos),  que  serão  distribuídos  da  seguinte  forma:  Para  o  Infantário  – 

1.341,00€ (mil trezentos e quarenta e um euros) e para o Lar de Idosos – 412,50€ (quatrocentos e 

doze euros e cinquenta cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------------

-------- b) Ao Centro Social e Paroquial de Santa Maria da Murtosa – 333,00€ (trezentos e trinta e 

três euros);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- c)  À  Associação  Filantrópica  da  Torreira  -  ASFITA  –  112,50€  (cento  e  doze  euros  e 

cinquenta cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- d) Ao Centro Paroquial e Social Santa Marinha de Avanca – 485,00€ (quatrocentos e oitenta 

e cinco euros);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- e)  Ao  Centro  Social  e  Paroquial  de  Assistência  da  Freguesia  de  Pardilhó  –  535,00€ 

(quinhentos e trinta e cinco euros);--------------------------------------------------------------------------------------

-------- f) Ao Centro Social e Paroquial de S. Jacinto – 175,00€ (cento e setenta e cinco euros);------

-------- g) À Associação de Pais da Escola de Pardilhó – 425,00€ (quatrocentos e vinte e cinco 

euros);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- h) Ao Agrupamento 190 do CNE da Murtosa – 262,50€ (duzentos e sessenta e dois euros e  

cinquenta cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- i) À Associação Cultural Bunheirense – 3.022,50€ (três mil, vinte e dois euros e cinquenta 

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

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

VOLUNTÁRIO – REEMBOLSO DE VALORES LIQUIDADOS – ANTÓNIO JOAQUIM PINHO DA 

SILVA -  Foi presente o requerimento registado sob o número 143, de 10 de janeiro de 2018, em 

nome de António Joaquim Pinho Silva em que solicita, ao abrigo do Regulamento de Diferenciação 

Positiva  da Atividade de Bombeiro Voluntário  na Murtosa,  o reembolso  dos valores  liquidados, 

relativos à Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). O 

requerimento encontra-se devidamente acompanhado do comprovativo da liquidação dos RSU e do 

IMI, 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  29,95€  (vinte  e  nove  euros  e  noventa  e  cinco 

cêntimos),  relativo à taxa de RSU e a 65% do valor  liquidado do IMI,  que corresponde  a um 

reembolso de 235,42€ (duzentos e trinta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos).--------------------- 

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

ANO LETIVO 2017/2018 – TRANSPORTES ESCOLARES – Foi presente o requerimento registado 

sob o número 143, de 29 de janeiro de 2018, em nome de Cátia Sofia Pereira Silva em que solicita, 

de acordo com a deliberação de Câmara, de 12 de julho de 2017, referente ao assunto acima 

mencionado, o reembolso do valor pago a título de transporte escolar. O requerimento encontra-se 

devidamente acompanhado da declaração de matrícula e do escalão de abono de família, estando 

reunidas as condições para ser efetuado o reembolso.------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal após análise dos documentos, deliberou, por unanimidade, proceder ao 

reembolso  de  117,92€  (cento  e  dezassete  euros  e  noventa  e  dois  cêntimos),  relativo  aos 

transportes escolares de setembro de 2017 a fevereiro de 2018.-----------------------------------------------

-----Neste período dos trabalhos o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos ausentou-se da 

reunião,  em  virtude  de  fazer  parte  da  Direção  da  Associação  Humanitária  dos  Bombeiros 

Voluntários da Murtosa e o Sr. Vice-Presidente deu entrada na sala de reuniões, assumindo o seu 

lugar na mesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MURTOSA E 

A  ASSOCIAÇÃO  HUMANITÁRIA  DOS  BOMBEIROS  VOLUNTÁRIOS  DA  MURTOSA -  Foi 

presente,  pelo  Senhor  Presidente  da  Câmara,  uma  proposta  de  minuta  do  protocolo  de 

colaboração, existente entre o Município da Murtosa e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários da Murtosa, aprovado inicialmente em reunião camarária de 21 de março de 2013, de 

que se anexa fotocópia à presente ata e se dá aqui por reproduzida para os devidos efeitos legais. 

-----A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  o  protocolo  de  colaboração,  supra  referido, 

considerando que os fundamentos que justificaram a celebração dos anteriores protocolos mantêm 

atualidade, deliberou, por unanimidade, aprovar a sua celebração para o ano de 2018 e conceder 

poderes  ao Senhor  Presidente  da Câmara para  o  assinar  em representação  do Município  da 

Murtosa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----Terminada esta deliberação, o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos entrou na sala de 

reuniões tendo assumido o seu lugar na mesa.---------------------------------------------------------------------- 

----- AUTO  DE  RECEÇÃO  DEFINITIVA  DA  EMPREITADA  “HABITAÇÃO  SOCIAL  NA 

TORREIRA”  -  Foi presente o auto de receção definitiva dos trabalhos de “Habitação Social na 

Torreira”, adjudicada à firma Construtora San José 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.-----------------------------------------------------------------------

 ---- APROVAÇÃO  DE  PLANOS  DE  SEGURANÇA  E  SAÚDE  DE  DIVERSAS  OBRAS  – 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS – Foi presente uma informação do técnico superior Eng.º João 

Fidalgo, dando conta que os Planos de Segurança e Saúde para a execução de obras devem ser 

aprovados pelo  “...dono da obra...”,  pelo que existe a necessidade de ratificar os despachos de 

aprovação dos Planos de Segurança e Saúde das obras que se encontram em curso:------------------
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----- “Habitação Social na Murtosa – Outeiro da Maceda – Execução de Infraestruturas;----------------

----- “Oficina das Artes”;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Parque de Lazer do Monte”;----------------------------------------------------------------------------------------

----- “Molhe Norte do Porto de Abrigo da Torreira”;------------------------------------------------------------------

----- “Reabilitação da Rua da Béstida”;----------------------------------------------------------------------------------

----- “Centro de Saúde da Murtosa”;-------------------------------------------------------------------------------------

----- “Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira”;-----------------------------------

----- “Requalificação de Arruamentos na Freguesia da Torreira – Rotunda da Rua 10 de Junho”.-----

----- A Câmara Municipal, atenta o exposto, deliberou, por maioria de votos com os votos a favor do 

Sr. Presidente do Sr. Vice-Presidente e dos Vereadores Daniel Bastos e Fátima Arêde e com o voto 

contra do Vereador Jorge Bacelar, ratificar os despachos de aprovação dos Planos de Segurança e 

Saúde acima identificados.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----   ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO MONTE – ACDM – PEDIDO DE ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

SR.  VICE-PRESIDENTE –  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 de festa de angariação de fundos, que teve lugar no dia 

27 de janeiro de 2018, 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 

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

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

----- INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS E DE TODOS OS PAGAMENTOS E 

RECEBIMENTOS EM ATRASO, EXISTENTES À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 – Foi 

presente, pelos serviços de contabilidade, uma informação dando conta que, de acordo com a Lei 

n.º  8/2012,  de  21 de fevereiro,  republicada  pela  Lei  n.º  22/2015,  de  17  de  março,  devem os 

dirigentes das entidades,  até 31 de janeiro de cada ano,  declarar  que todos os compromissos 

plurianuais existentes a 31 de dezembro do ano anterior se encontram devidamente registados na 

base de dados central de encargos plurianuais, e identificar, em declaração emitida para o efeito e 

de forma individual, todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro 

do ano anterior, declarações essas que se encontram anexas à informação.--------------------------------

6



----- A Câmara Municipal  tomou conhecimento  das declarações referidas  tendo deliberado,  por 

unanimidade, nos termos da alínea c), n.º 2 do artigo 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro,  

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, remetê-las à Assembleia 

Municipal, para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------

  ------ FIXAÇÃO  DO  PREÇO  DE  VENDA  DE  PRODUTOS  PROMOCIONAIS  NA  COMUR  – 

MUSEU MUNICIPAL - Foi presente uma proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datada 

de 29 de janeiro de 2018,  relativa à fixação do preço de venda de produtos promocionais  na 

COMUR – Museu Municipal da qual se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por reproduzida 

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

-------- A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta referida, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente a atribuição de um subsídio, no valor de 2.750,00€, ao Cine-Clube de Avanca, para 

comparticipação das despesas associadas com o espetáculo FestCordel-Festival Internacional do 

Verso Popular, que vai ter lugar na Junta do Bunheiro.------------------------------------------------------------

-------- 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 2.750,00€ (dois mil, setecentos e cinquenta euros) para comparticipação 

das despesas associadas ao FestCordel.------------------------------------------------------------------------------

  ------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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