
Ata n.º 2/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE JANEIRO DE 2018 

--------No dia dezoito 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 – 4.807.076,13€ (quatro milhões, 

oitocentos e sete mil e setenta e seis euros e treze cêntimos) e Operações Não Orçamentais – 

413.717,85€ (quatrocentos e treze mil, setecentos e dezassete euros e oitenta e cinco cêntimos).- -

-------- 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 
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que as funções desempenhadas pelo trabalhador Alfredo Augusto Vieira Marques 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 e, face ao teor do regime transitório estabelecido no n.º 1, do artigo 

16.º, da cita Lei, prorrogar o contrato emprego inserção celebrado com o trabalhador em causa, até 

que seja concluído o respetivo procedimento concursal.----------------------------------------------------------

 ------- FIXAÇÃO  DO  VALOR  MÉDIO  DE  INVESTIMENTO  MUNICIPAL  INVESTIDO  EM 

INFRAESTRUTURAS PARA O ANO DE 2018 (I) -  Foi presente um documento da Secção de 

Contabilidade, com os cálculos para o valor do I (valor médio, previsto nos dois últimos Planos 

Plurianuais de Investimento Municipal aprovados, respeitante aos investimentos municipais para a 

execução, manutenção e reforço das infraestruturas públicas) a aplicar em 2018.------------------------

--------A Câmara Municipal, atendendo aos cálculos referidos, deliberou, por unanimidade, fixar o 

valor do I, para 2018, em 1.933.174,00€ (um milhão, novecentos e trinta e três mil, cento e setenta 

e quatro euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- ATUALIZAÇÃO  DE  VALORES  DE  REFERÊNCIA  (MÍNIMOS)  PARA  OBRAS  DE 

EDIFICAÇÃO – Foi presente uma informação do trabalhador João Amaro dando conta que de 

acordo com o artigo 28.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), torna-se 

necessário proceder à atualização dos valores de referência (mínimos) para obras de edificação, 

de acordo com a taxa de inflação prevista para o ano de 2018 (1,39%).-------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal,  atento  o  exposto,  deliberou  por  unanimidade,  aprovar  a presente 

atualização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------   AUTORIZAÇÃO DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR PARTE DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA – Foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara a seguinte proposta:----------------------

-------- “Considerando:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - Que o normal funcionamento da autarquia pode, em circunstâncias próprias, suscitar a  

necessidade  da  assunção  de  responsabilidades  financeiras  que  justifiquem  o  recurso  ao  

pagamento por meio eletrónico;------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - Que as deslocações do Presidente da Câmara, em representação do município, no país  

ou no estrangeiro podem exigir o pagamento de despesas inadiáveis;---------------------------------------

-------- - Que a receção por parte do Município de personalidades da administração central  ou  

regional  ou  instituições  relevantes  pode  implicar,  casuisticamente,  despesas  não  acauteladas  
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previamente, proponho que a Câmara Municipal aprove o uso de cartão de crédito, por parte do  

Presidente da Câmara para os seguintes fins e nas seguintes condições:-----------------------------------

-------- - O cartão de crédito não poderá ser utilizado para pagamento de despesas, mesmo que  

consideradas imprevistas e inadiáveis desde que, para a natureza das despesas em causa, exista  

fundo permanente da autarquia;------------------------------------------------------------------------------------------

-------- -  A  utilização  do  cartão  de  crédito  implica  a  entrega  de  documento  comprovativo  de  

despesa, emitido nos termos da lei, nos serviços de contabilidade da Autarquia, acompanhado de  

justificação, subscrita pelo utilizador do cartão, que enquadre a natureza urgente e inadiável da  

despesa e que a classifique no âmbito das rubricas contabilísticas;-------------------------------------------

-------- - A utilização do cartão de crédito impõe a apresentação de relatório mensal detalhado,  

subscrito pelo membro do executivo municipal com o pelouro das finanças, onde se evidencie a  

natureza, justificação e montantes de despesas realizadas no mês a que se reporta o relatório. O  

referido documento terá de ser presente à primeira reunião da Câmara Municipal que se realizar  

no mês seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O uso do cartão está limitado ao pagamento de despesas com as seguintes classificações:

-------- - 01/02.02.13 – deslocações e estadas com o limite mensal de 3.500,00€;-------------------------

-------- - 01/02.02.11 – representação dos serviços com limite mensal de 1.500,00€.---------------------

-------- O uso do cartão está associado à conta titulada pelo Município com o n.º 052800781431, da  

Caixa Geral de Depósitos.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, atento o exposto deliberou, por unanimidade, autorizar o uso de cartão 

de crédito, por parte do Senhor Presidente da Câmara nos termos e nas condições propostos.------

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

PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO DO 

DESPACHO DO SR. VICE-PRESIDENTE - 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 de passagem de ano, que se realizou no Mercado 

da Torreira, no dia 31 de dezembro de 2017.-------------------------------------------------------------------------

-------- 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 
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iniciativa de angariação de fundos que permitirá manter as comemorações em Honra de N. S.ª do 

Bom Sucesso, tradição importante no Concelho e de forma particular na freguesia da Torreira.------

 ------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA – O 

Senhor Presidente deu conta que, no decurso de reuniões com os responsáveis do Agrupamento 

de Escolas da Murtosa, no âmbito da preparação da ação pedagógica que constitui o Carnaval 

Infantil,  foi  manifestada,  pelos  referidos  responsáveis,  a  necessidade  imediata  de  alguma 

disponibilidade  financeira  para  fazer  face aos  avultados  encargos  associados  à  aquisição das 

matérias primas necessárias à confeção dos fatos. ----------------------------------------------------------------

--------Assim, o Senhor Presidente da Câmara propôs que o Município atribuísse, desde já, um 

subsídio no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) assumindo este como um adiantamento sujeito 

aos  devidos  ajustamentos  quando  o  agrupamento  facultar  as  listagens  dos  alunos  que  irão 

participar no respetivo desfile.---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Propôs, ainda, para dar continuidade ao programa de reconhecimento de mérito aos alunos 

do agrupamento, a atribuição de um subsídio de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros).-------------

--------  A Câmara Municipal tomou conhecimento das propostas supra referidas, tendo deliberado, 

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

7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros) para que aquela entidade possa suportar os encargos 

associados à aquisição das matérias primas necessárias à confeção dos fatos (5.000,00€) e às 

despesas com os prémios a atribuir e com as iniciativas de índole cultural em que participarão os 

alunos a distinguir (2.500,00€).-------------------------------------------------------------------------------------------

 -------Neste período dos trabalhos, o Vereador Daniel Bastos retirou-se da reunião em virtude de 

ser Vice-Presidente da Direção do Rancho Folclórico “Camponeses da Beira-Ria”.----------------------

--------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DA BEIRA-

RIA” - PASSEIO DE PAIS-NATAL EM BICICLETA - O Senhor Presidente propôs a atribuição de 

um subsídio ao Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria”, no valor de 150,00€ (cento e 

cinquenta euros), como comparticipação nas despesas associadas à contratação de policiamento 

e emissão de parecer  do evento “Passeio de Pais-Natal em Bicicleta”.--------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  ao  Rancho  Folclórico  “Os 

Camponeses da Beira-Ria”,  um subsídio no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) para 

comparticipação nas despesas associadas ao evento “Passeio de Pais-Natal em Bicicleta”.----------
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 ------- Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Vereador Daniel Bastos deu entrada 

na sala ocupando o seu lugar na mesa de reuniões.---------------------------------------------------------------

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À “ASSOCIAÇÃO DOS MIÚDOS ESPECIAIS COM MUITA 

LATA” - O Senhor Presidente da Câmara, tendo em consideração que:------------------------------------

-------- se encontra a funcionar uma unidade de autismo no Centro Escolar da Saldida;-----------------

-------- esta unidade dá apoio a diversas crianças com Perturbação do Espetro de Autismo do 

nosso Concelho;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- a “Associação dos Miúdos Especiais com Muita Lata” nasceu do dinamismo do seu corpo 

docente,  consciente  que  o  apoio  de  todas  as  instituições  e  particulares  assume-se  como 

indispensável para alcançar os objetivos a que se propõem;----------------------------------------------------

-------- a referida Associação está a desenvolver o projeto de criação da “Sala Snoezelen” (sala de 

estimulação  multisensorial),  que  tem  como  objetivo  proporcionar  a  estimulação  visual,  tátil, 

auditiva, proprioceptiva, vestibular e cinestésica;--------------------------------------------------------------------

-------- Propôs que fosse atribuído um subsídio no valor de 540,00€ à “Associação dos Miúdos 

Especiais com Muita Lata”,  para comparticipação do material necessário à montagem da “Sala 

Snoezelen”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, atento o exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir à “Associação 

dos Miúdos Especiais com Muita Lata”, um subsídio no valor de 540,00€ (quinhentos e quarenta 

euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO MONTE – 

ACDM – O Senhor Presidente deu conta do facto da Associação Cultural e Desportiva do Monte 

ter solicitado, isoladamente, apoio Municipal para a aquisição de equipamentos para a sua equipa 

sénior, tendo em conta que tal despesa não possui enquadramento no âmbito do PAC.----------------

-------- A Câmara Municipal  tendo em conta que a participação desta equipa em jogos, que se 

realizam um pouco por todo o país e ilhas, pode representar um relevante veículo promocional do 

território, através da inserção, no equipamento, da referência ao Município da Murtosa, deliberou, 

por unanimidade, atribuir, à Associação Cultural e Desportiva do Monte – ACDM um subsídio 

no montante de 875,00€ (oitocentos e setenta e cinco euros) para a aquisição do equipamento da 

equipa sénior de andebol daquela associação.----------------------------------------------------------------------

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

ANO LETIVO 2017/2018 – APOIO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CADERNOS DE ATIVIDADES 
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E MANUAIS ESCOLARES – Na sequência da análise efetuada aos documentos de aquisição de 

material, cadernos de atividades e manuais escolares, detetou-se que alguns dos documentos de 

despesa foram apresentados em nome dos pais dos alunos e não em nome destes, pelo que se 

propõe que a Câmara Municipal autorize o reembolso dos apoios, supra mencionados, mediante 

apresentação de documentos de despesa em nome dos alunos, dos seus pais ou encarregados de 

educação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, depois de analisar a situação, deliberou, por unanimidade, autorizar 

que o reembolso dos apoios municipais no âmbito da ação social escolar do ano letivo 2017/2018 

– apoio à aquisição de material, cadernos de atividades e manuais escolares seja efetuado aos 

alunos, aos pais ou encarregados de educação.--------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

DE ATIVIDADES - Foi presente pelos serviços de ação social, mais uma listagem, fornecida pelo 
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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 cadernos de atividades e material escolar no âmbito da Ação Social Escolar.--------------------------

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

LETIVO 2017/2018 – SEGUNDO 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 2.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 manuais e/ou cadernos de atividades e material escolar no âmbito da Ação Social Escolar, cujo  

pagamento será efetuado mediante a apresentação dos documentos de despesa em nome dos 

alunos, dos seus pais ou encarregados de educação.-------------------------------------------------------------

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

LETIVO 2017/2018 – TERCEIRO 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 3.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 manuais e/ou cadernos de atividades e material escolar no âmbito da Ação Social Escolar, cujo  

pagamento será efetuado mediante a apresentação dos documentos de despesa em nome dos 

alunos, dos seus pais ou encarregados de educação.-------------------------------------------------------------

 ------- 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 
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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  Maria 

Augusta de Bastos Valente Lopes, Maria da Ascenção Lopes Pereira e Vasco António Fernandez 

Ruela, 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:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- À Bombeira Maria Augusta Bastos Valente Lopes 30,04€ (trinta euros e quatro cêntimos) 

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

--------À Bombeira  Maria Ascensão Lopes Pereira 29,09€ (vinte e nove euros e nove cêntimos) 

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

-------- Ao Bombeiro  Vasco  António  Fernandez  Ruela 30,03  (trinta  euros  e  três  cêntimos)  e 

224,02€ (duzentos e vinte e quatro euros e dois cêntimos) relativos aos valores das taxas de RSU 

e IMI, respetivamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- REDUÇÃO DOS VALORES DAS TAXAS A LIQUIDAR PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE 

UTILIZAÇÃO E PELO ACESSO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO NA MURTOSA 

– ANTÓNIO MIGUEL TAVARES PINHO – Foram presentes os requerimentos registados sob os 

números 705 e 5380, de 29 de dezembro e 15 de setembro de 2017, respetivamente, em nome de 

António  Miguel  Tavares  Pinho  em  que  solicita  a  redução  no  valor  a  pagar  pela  Licença  de 

Utilização da sua habitação própria e da taxa a pagar pelo acesso às Piscinas Municipais.------------

-------- A Câmara Municipal, tendo em conta o Regulamento em causa, deliberou, por unanimidade 

reduzir o valor da taxa pela concessão de licença de utilização da habitação própria em 25% e 

reduzir em 50% o valor da taxa de acesso às Piscinas Municipais frequentadas por si e pelas suas 

descendentes menores.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

MURTOSA PARA O ANO DE 2018 – NORMAS ORIENTADORAS - Foi presente, pelo Senhor 

Vice-Presidente, uma proposta de normas orientadoras do Programa de Apoio às Associações e 

Coletividades do Município da Murtosa, para o ano de 2018, de que se anexa fotocópia à presente 

ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.-------------------------------------------------- 
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-----A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  proposta,  referida,  deliberou,  por  unanimidade, 

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

-----Mais  deliberou,  igualmente  por  unanimidade,  fixar  como  prazo  para  a  formalização  das 

candidaturas ao Programa de Apoio às Associações e Coletividades do Município da Murtosa o 

próximo mês de fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---- PRÉMIO DE FOTOGRAFIA DA MURTOSA – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS PRÉMIOS 

PARA O ANO DE 2018 - Foi presente uma informação da trabalhadora Eliana Barroqueiro dando 

conta que, em conformidade com o n.º 19 do Regulamento dos “Prémio de Fotografia da Murtosa”,  

os prémios atribuídos deverão ser atualizados, anualmente, em função dos índices de inflação 

publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, acumulados durante doze meses, contados de 

novembro a outubro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais se informa, que a referida taxa foi de 1,39%.----------------------------------------------------------- 

-----A  Câmara  Municipal,  atento  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  atualizar  o  valor  dos 

prémios atribuídos em 2017, em virtude da taxa verificada, sendo o valor dos prémios para 2018 os 

seguintes: 1.º Prémio – 440,06€; 2.º Prémio – 314,78€; 3.º Prémio – 189,55€. ----------------------------

 ---- JOGOS FLORAIS DA MURTOSA – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS PRÉMIOS PARA O 

ANO DE 2018 - Foi presente uma informação da trabalhadora Eliana Barroqueiro dando conta que, 

em conformidade  com o n.º  12  do  Regulamento  dos  “Jogos  Florais  da  Murtosa”,  os  prémios 

atribuídos deverão ser atualizados, anualmente, em função dos índices de inflação publicados pelo 

Instituto  Nacional  de  Estatística,  acumulados  durante  doze  meses,  contados  de  novembro  a 

outubro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais se informa, que a referida taxa foi de 1,39%.-----------------------------------------------------------

-----A  Câmara  Municipal,  atento  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  atualizar  o  valor  dos 

prémios atribuídos em 2017, em virtude da taxa verificada, sendo o valor dos prémios para 2018 os 

seguintes: 1.º Prémio – 650,48€; 2.º Prémio – 488,28€; 3.º Prémio – 326,07€.-----------------------------

 ---- PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – PROCESSO CE/2017/257 - Foi presente 

o processo n.º CE/2017/257, em nome de Manuel Gonçalves Amador, na qualidade de procurador, 

relativo a um pedido de certidão de compropriedade (4 compartes)  para  os seguintes  prédios 

rústicos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Cultura, sito no Covão, freguesia e concelho da Murtosa, artigo matricial n.º 3627;----------------

----- Cultura, sito nos Ameirinhos, freguesia e concelho da Murtosa, artigo matricial n.º 4982;--------

9



----- Cultura, sito nas Arrotas, freguesia e concelho da Murtosa, artigo matricial n.º 5525;--------------

----- Cultura, sito no Aido do Carinha, freguesia e concelho da Murtosa, artigo matricial n.º 4244;---

----- Que contém em anexo o parecer emitido pelos serviços técnicos e o despacho proferido pelo 

Senhor Vereador Daniel Bastos.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara Municipal, depois de analisar a situação, deliberou, por unanimidade, autorizar a 

constituição da compropriedade e emitir a certidão.----------------------------------------------------------------

 -------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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