
Ata n.º 5/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE MARÇO DE 2018 

--------No dia um 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 e Fátima de Jesus da 

Silva Arêde.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Senhor  Presidente  da Câmara  informou  que o  Senhor  Vereador  António  Jorge  Feio 

Bacelar Vilar não estaria presente na reunião por motivos pessoais.------------------------------------------

--------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 – 5.151.821,74€ (cinco milhões, 

cento  e  cinquenta  e  um  mil,  oitocentos  e  vinte  e  um  euros  e  setenta  e  quatro  cêntimos)  e 

Operações Não Orçamentais – 432.893,15€ (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e noventa 

e três euros e quinze cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------

------- REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA TORREIRA – RUA DAS 

PEDRINHAS – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA  – Foi 

presente  o  Plano  de  Segurança  e  Saúde  para  a  Execução  da  Obra  de  “Requalificação  de 

Arruamentos na Freguesia da Torreira – Rua das Pedrinhas” elaborado pela empresa Paviazeméis 
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–  Pavimentação  de  Azeméis,  Lda.,  devidamente  validado  tecnicamente  pelo  Coordenador  de 

Segurança em Obra, Eng.º Pedro Lopes e que de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 

de outubro deve ser aprovado pelo Dono da Obra.-----------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal atento o supra exposto, deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde para a Execução da Obra de “Requalificação de Arruamentos na Freguesia da 

Torreira – Rua das Pedrinhas”.-------------------------------------------------------------------------------------------

-------- DEFINIÇÃO DO VALOR BASE PARA ALIENAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO SITA 

NAS QUINTAS DO SUL – Foi presente um requerimento em nome de Joaquim Fernando Seabra 

Lopes em que propõe à Câmara Municipal a aquisição de uma parcela de terreno sita na Rua 

Lopes da Cunha,  Quintas do Sul,  freguesia da Murtosa,  com a área total  de 483 m2 e artigo 

matricial  3485,  que  se  encontra  devidamente  acompanhado  de  uma  informação  do  Gabinete 

Técnico onde consta a capacidade construtiva do mesmo.-------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal considerando que:-----------------------------------------------------------------------

-------- Se trata de uma parcela  de terreno, cujos fins públicos deixaram de se justificar a partir do 

momento em que a urbanização em que a mesma se integra ficou servida por  água da rede 

publica desativando-se, por consequência, as infraestruturas até então existentes na parcela;-------

-------- Não existe interesse por parte do município em edificar na parcela qualquer equipamento de 

caráter publico ou privado;-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O requerente pretende adquirir  a parcela com a intenção de ampliar o logradouro da sua 

moradia;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Independentemente do uso que o requerente pretende dar à parcela o gabinete técnico 

emitiu  a informação,  supra  citada,  onde carateriza a capacidade máxima de edificabilidade do 

prédio;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A avaliação feita pela repartição de finanças da Murtosa, para efeitos fiscais confere ao 

prédio o valor de 23.630,00€;----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A  formula  de calculo  utilizada  pelo município  para  avaliação  de prédios  para  efeito  de 

aquisição  confere  um valor  final  à  parcela  inferior  ao  valor  patrimonial  constante  da respetiva 

caderneta predial;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Deliberou, por unanimidade, propor ao requerente o valor de vinte e quatro mil euros para a 

alienação do referido prédio, inscrito na matriz urbana da freguesia da Torreira sob o nº 3485 e 

descrito na conservatória do registo predial da Murtosa sob o nº3407/20101220.-------------------------
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 ------- BOLSAS DE ESTUDO – Foi presente a ata da reunião da Comissão de Análise, de 14 de 

fevereiro de 2018, que foi lida e se anexa à presente ata dando-se aqui por reproduzida para todos 

os efeitos legais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  da  ata,  supra  referida,  tendo,  com  base  na 

mesma, deliberado, por unanimidade, produzir a seguinte intenção de deliberação:---------------------

--------a) Renovar a bolsa de estudo aos candidatos: Ana Catarina Carvalhal da Cunha, Ana 

Daniela Esteves Oliveira,  Ana Rita Garrido da Silva, Ana Rita Rebimbas Esteves, Ângela Soraia 

dos Santos Valente, António Miguel Sousa e Cunha, Bruna Soraia Vieira Rodrigues, Helena Isabel 

Tavares Vilar Ruela, Jéssica Gabriela Oliveira Marques, Jéssica Santos Pinto, Margarida Matos 

Santos, Marianna Isabella Sciarra de Sousa, Mariana Rodrigues da Silva, Marisa da Silva Oliveira, 

Marta Sofia Rendeiro Pereira,  Natália José Tavares da Silva, Nicole Cunha Henriques, Renato 

Marques Amaro, Ricardo Alexandre Almeida Rebelo, Sofia Tavares Vilar Ruela e Tatiana Sousa 

Gomes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------b) Atribuir  a bolsa de estudo aos candidatos: Ana Catarina Pereira  Barroqueiro,  Ana 

Margarida da Silva Paiva, Ana Margarida Marques Sá, Beatriz Cirne Almeida, Carolina Tavares 

Matos, Félix Daniel da Silva Gomes, João Raúl Assunção Matos, Maria Luciana Sousa Gomes, 

Patrícia Inês Almeida Pinto, Paula Cristina de Oliveira e Silva, Tiago Emanuel Tavares Pereira de 

Oliveira, Sílvia Isabel Pereira Rodrigues e Valéria Liliana Leite Barbosa. ------------------------------------

-------- c) Não renovar a atribuição de bolsa de estudo às candidatas  Ana Sofia Carinha da 

Silva  e  Carina  Isabel  Matos  Garrido,  uma  vez  que  os  seus  agregados  familiares  têm  um 

rendimento mensal, per capita, que ultrapassa o limite máximo previsto no n.º 2, do artigo 6.º, do 

Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo.------------------------------------------------------------------------

-------- d) Não atribuir bolsa de estudo aos candidatos Ana David Nunes Tavares, Bruna Filipa 

Fernandes Carinha,  José Alexandre Tavares Padinha,  Margarida Cirne Amador e Sara Santos 

Marques, uma vez que os seus agregados familiares têm um rendimento mensal, per capita, que 

ultrapassa o limite máximo previsto no n.º 2, do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Bolsas de 

Estudo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- e) Não atribuir bolsa de estudo aos candidatos Ana Rita Figueiredo Sousa, António Jorge 

Tavares Cirne e Rafael Regateiro Pinho por se encontrarem inscritos num curso CTSP - Curso 

Técnico Superior Profissional que, de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações, confere um 
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diploma  de  técnico  superior  profissional,  o  que  não  respeita  a  alínea  d)  do  artigo  4.º  do 

Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo. -----------------------------------------------------------------------

-------- f ) Não atribuir bolsa de estudo ao candidato  Tiago António Carvalho de Pinho por se 

encontrar inscrito num curso de especialização tecnológica (nível V), que confere o diploma de 

Especialização Tecnológica, o que não respeita a alínea d) do artigo 4.º do Regulamento Municipal 

de Bolsas de Estudo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Mais deliberou, igualmente por unanimidade:----------------------------------------------------------------

--------1) Aprovar a lista provisória dos bolseiros com direito ao recebimento da bolsa de estudo, 

respetiva,  que  é  constituída  pelos  candidatos  identificados  supra,  nas  alíneas  a)  e  b),  desta 

deliberação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2) Comunicar,  por carta registada,  nos termos do artigo 10.º,  n.º 2,  do Regulamento das 

Bolsas de Estudo, referido, a lista provisória das bolsas aprovadas a todos os interessados (todos 

os candidatos,  incluindo-se os que foram excluídos),  dando-lhes conhecimento  de que podem 

recorrer da mesma para a Câmara Municipal, no prazo de 10 dias a contar da data de receção da 

comunicação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VOLUNTÁRIO NA MURTOSA – REEMBOLSO DE VALORES LIQUIDADOS – Foram presentes 

os requerimentos para reembolso dos valores liquidados,  relativos à taxa de RSU – Resíduos 

Sólidos Urbanos e ao valor do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, ao abrigo do regulamento de 

Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiro Voluntário na Murtosa, em nome de Mateus da 

Silva e António Manuel  Esteves da Fonseca,  devidamente acompanhados dos documentos de 

liquidação, da declaração dos Bombeiros e informação da trabalhadora Rosa Almeida.----------------

-------- A  Câmara  Municipal,  atento  as  informações,  deliberou,  por  unanimidade  proceder  aos 

seguintes reembolsos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Ao Bombeiro  Mateus da Silva 29,94€ (vinte e nove euros e noventa e quatro cêntimos) 

relativos ao valor das taxas de RSU do ano de 2017;--------------------------------------------------------------

-------- Ao Bombeiro António Manuel Esteves da Fonseca 30,00 (trinta euros ) e 94,15€ (noventa 

e quatro euros e quinze cêntimos) relativos aos valores das taxas de RSU e IMI, respetivamente.- -

--------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.--------------------------------------------------------------------
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--------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente deu a reunião por encerrada 

eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada por todos os membros presentes e por mim,                                                            , Chefe 

da Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi.---------------------------------------------------------------
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