
Ata n.º 1/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE JANEIRO DE 2018 

--------No dia quatro de janeiro 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 – 4.634.284,66€ (quatro milhões, 

seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro euros e sessenta e seis cêntimos) e 

Operações Não Orçamentais – 436.700,37€ (quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos euros e 

trinta e sete cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- DEFINIÇÃO DO VALOR MÁXIMO DA IMPORTÂNCIA EM NUMERÁRIO, EM CAIXA, NA 

TESOURARIA MUNICIPAL -  Em conformidade com o artigo 9º da Norma de Controlo Interno, 
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incumbe ao Órgão Executivo definir  o valor máximo da importância em numerário  que poderá 

existir em caixa, na Tesouraria Municipal.-----------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir o valor máximo em numerário que 

poderá existir em caixa, na Tesouraria Municipal, em 2.000,00€ (dois mil euros).-------------------------

  ------ FUNDOS FIXOS DE CAIXA - Foi presente uma informação da Técnica Superior Maria José 

Valente Fernandes Rodrigues, datada de 2 de janeiro de 2018, dando conta que é necessário, 

anualmente, proceder à constituição dos Fundos Fixos de Caixa, mediante deliberação do Órgão 

Executivo,  que  visam  facilitar  os  trocos  aos  trabalhadores  responsáveis  pela  cobrança  de 

determinadas Taxas e Preços Municipais  em locais distintos dos Paços do Concelho,  como a 

Piscina Municipal, sendo a sua entrega efetuada a cada trabalhador responsável.-----------------------

-------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à constituição dos fundos, 

no montante de 10,00€ (dez euros), cada, a favor de Cecília Antónia Pereira de Oliveira e de Isabel  

Maria da Silva Tavares,  devendo as mesmas proceder à sua reposição,  na Tesouraria,  até ao 

último dia do ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ---- APROVAÇÃO DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 2017 -  Foi presente pelos serviços de 

contabilidade o mapa de fluxos de caixa, que se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzido 

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

-------- A Câmara Municipal, depois de analisar o mapa supra referido, deliberou, por unanimidade, 

aprová-lo,  bem  como  autorizar,  a  título  excecional,  que  o  saldo  de  gerência,  no  valor  de 

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

euros e noventa e dois cêntimos), seja utilizado para o cálculo dos fundos disponíveis para o mês 

de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE “ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO NÚCLEO DO 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DA MURTOSA – XVI CONVÍVIO DE S. MARTINHO – O 

Senhor Presidente informou que foi atribuído, em reunião de Câmara, de 16 de novembro de 2017, 

um subsídio ao Núcleo do Sporting Clube de Portugal, quando na realidade a atribuição deveria ter 

sido ao Núcleo Sportinguista da Murtosa, conforme registo e constituição da associação. ------------

-------- Em  face  do  exposto  o  Senhor  Presidente  propôs  que  a  deliberação  de  Câmara,  de 

atribuição de subsídio, passe a ter a seguinte redação:  “ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO “NÚCLEO  

SPORTINGUISTA  DA  MURTOSA”  -  XVI  CONVÍVIO  DE  S.  MARTINHO -   Foi  presente  o  ofício  do  Núcleo 

Sportinguista da Murtosa, datado de 16 de outubro, a informar que no dia 11 de novembro organizou, no Pavilhão  

Desportivo da Murtosa, um convívio de S. Martinho, em Futsal, com algumas coletividades Murtoseiras, solicitando a  
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atribuição de um subsídio para ajuda dos gastos fixos com o evento, nomeadamente a aquisição de prémios de  

participação para todas as associações presentes no convívio.------------------------------------------------------------------------

---------A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido.---------------------------------------------------------------------------

---------Após análise do mesmo, deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, no valor de 200,00€ (duzentos  

euros), ao Núcleo Sportinguista da Murtosa, destinado à aquisição de prémios para o convívio referido. “”---------------

-------- A Câmara Municipal depois de analisar a proposta, deliberou, por unanimidade, aprovar a mesma.--

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

 ------- EXERCÍCIO  DO  DIREITO  DE  PREFERÊNCIA  NA  TRANSMISSÃO  DE  AÇÕES  DA 

LUSITANIAGÁS  -  COMPANHIA  DE  GÁS  DO  CENTRO,  S.A.  -  Foi  presente  o  ofício 

200_2017_LSTG_S, da Galp Energia,  datado de 30 de novembro, a comunicar a intenção da 

acionista CS-Coelho da Silva, S.A. em alienar 11.445 ações que possui da Lusitaniagás, pelo valor 

de  4,75€  por  ação,  à  Galp  Gás  Natural  Distribuição,  S.A.,  solicitando  à  Câmara  Municipal 

informação sobre o interesse ou não em adquirir as mesmas, ao abrigo do direito de preferência.- -

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento, tendo deliberado, por unanimidade, informar que 

não pretende exercer o direito de preferência, em causa.--------------------------------------------------------

  ------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  2,  DA EMPREITADA DE 

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

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE -  Foi  presente o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, no auto de medição de trabalhos n.º 2, da empreitada de “Implementação 

do  Remate  Sul  do  Aglomerado  Urbano  da  Torreira”,  “Considero  o  presente  auto  devidamente  

aprovado. Em face do exposto proceda-se ao seu pagamento. O presente despacho deve ser presente à  

próxima reunião da Câmara Municipal para a devida ratificação”. O auto, mencionado em epígrafe, tem 

o valor de 41.586,43€ (quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis euros e quarenta e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, 

por unanimidade, ratificar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------

  ------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  3,  DA EMPREITADA DE 

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

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE -  Foi  presente o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, no auto de medição de trabalhos n.º 3, da empreitada de “Implementação 

do  Remate  Sul  do  Aglomerado  Urbano  da  Torreira”,  “Considero  o  presente  auto  devidamente  

aprovado. Em face do exposto proceda-se ao seu pagamento. Deve o presente despacho ser presente na  

próxima reunião de Câmara para a necessária ratificação”. O auto, mencionado em epígrafe, tem o 

valor de 10.956,44€ (dez mil, novecentos e cinquenta e seis euros e quarenta e quatro cêntimos), 

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

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, 

por unanimidade, ratificar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------

 ------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  5,  DA EMPREITADA DE 

“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 

DO SR. PRESIDENTE - Foi presente o despacho do Senhor Presidente da Câmara, no auto de 

medição de trabalhos  n.º  5,  da empreitada de “Construção do Centro de Saúde da Murtosa”, 

“Considero  o  presente  auto  devidamente  aprovado.  Em  face  do  exposto  proceda-se  ao  respetivo  

pagamento. Deve o presente despacho ser presente à próxima reunião de Câmara para ratificação” . O 

auto, mencionado em epígrafe, tem o valor de 23.124,54€ (vinte e três mil, cento e vinte e quatro 

euros e cinquenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, 

por  maioria,  com o voto contra  do Senhor  Vereador  Jorge Bacelar  e os votos favoráveis  dos 

restantes membros do executivo, ratificar o mesmo. --------------------------------------------------------------

  ------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  8,  DA EMPREITADA DE 

“REABILITAÇÃO DA RUA DA BÉSTIDA” -  RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR.  VICE-

PRESIDENTE -  Foi  presente  o  despacho  do Senhor  Vice-Presidente  da Câmara,  no  auto  de 

medição de trabalhos n.º  8,  da empreitada de “Reabilitação da Rua da Béstida”,  “Considero o  

presente  auto  devidamente  aprovado.  Em  face  do  exposto  proceda-se  ao  seu  pagamento.  Deve  o  

presente despacho ser presente na próxima reunião de Câmara para ratificação” . O auto, mencionado 
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em epígrafe, tem o valor de 11.025,00€ (onze mil e vinte e cinco euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, 

por unanimidade, ratificar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------

  ------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º  11,  DA EMPREITADA DE 

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

INFRAESTRUTURAS” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE - Foi presente o 

despacho  do  Senhor  Presidente  da  Câmara,  no  auto  de  medição  de  trabalhos  n.º  11,  da 

empreitada de “Habitação Social na Murtosa – Outeiro da Maceda – Execução de Infraestruturas”, 

“Considero o presente auto devidamente aprovado. Em face do exposto proceda-se ao seu pagamento.  

Deve  o  presente  despacho  ser  presente  à  próxima  reunião  de  Câmara  para  ratificação” .  O  auto, 

mencionado em epígrafe, tem o valor de 29.889,75€ (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e nove 

euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, 

por unanimidade, ratificar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------

  ------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º  15,  DA EMPREITADA DE 

“PARQUE DE LAZER DO MONTE” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE  - 

Foi presente o despacho do Senhor Presidente da Câmara, no auto de medição de trabalhos n.º 

15, da empreitada de “Parque de Lazer do Monte”, “Considero o presente auto devidamente aprovado.  

Em face  do  exposto  proceda-se  ao respetivo pagamento.  O presente  despacho deve  ser  presente à  

próxima  reunião  da  Câmara  para  ratificação”.  O  auto,  mencionado  em epígrafe,  tem o  valor  de 

24.262,48€ (vinte e quatro mil,  duzentos e sessenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos), 

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

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, 

por unanimidade, ratificar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------

  ------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º  15,  DA EMPREITADA DE 

“OFICINA DAS ARTES” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE - Foi presente 

o  despacho  do  Senhor  Presidente  da  Câmara,  no  auto  de  medição  de  trabalhos  n.º  15,  da 

empreitada de “Oficina das  Artes,  “Considero  o  presente auto  devidamente aprovado.  Em face  do  

exposto proceda-se ao respetivo pagamento. Deve o presente despacho ser presente na próxima reunião  
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de Câmara para ratificação”. O auto, mencionado em epígrafe, tem o valor de 14.303,48€ (catorze 

mil, trezentos e três euros e quarenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, 

por unanimidade, ratificar o 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 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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