
Ata n.º 26/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017 

--------No dia catorze de dezembro de dois mil e dezassete, nesta Vila da Murtosa, edifício dos 

Paços  do  Município  e  sala  de  reuniões  da  Câmara  Municipal,  reuniu,  extraordinariamente,  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.------------------------------------------

--------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – 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.----------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- CASA DO BENFICA DA MURTOSA – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO -  IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE  IMÓVEIS -   Foi  presente  o  ofício  registado  sob  o  n.º  7239,  datado  de 

28/11/2017,  da  Casa do Benfica  da Murtosa,  solicitando  um apoio  para  comparticipação  do 

Imposto  Municipal  sobre  Imóveis,  que  a  associação  pagou  em  2017,  relativo  à  sede  da 

coletividade. O pedido de comparticipação vem devidamente acompanhado dos comprovativos de 

pagamento e das certidões de não divida às finanças e à segurança social.--------------------------------

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração que o Imposto Municipal sobre Imóveis é um 

imposto de cariz municipal e que a coletividade em causa prossegue fins de interesse social local,  

deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, no montante de 363,78€ (trezentos e sessenta e 

três euros e setenta e oito cêntimos), valor global do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano 

de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -------PROTOCOLO  DE  ACORDO  ENTRE  O  MUNICÍPIO  DA  MURTOSA  E  A  ENTIDADE 

REGIONAL  DE  TURISMO  DO  CENTRO  DE  PORTUGAL  PARA  DESENVOLVIMENTO  DE 

PROJETOS DE DINAMIZAÇÃO DO TURISMO NO CONCELHO DE MURTOSA, E GESTÃO, 

DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POSTO DE TURISMO DA TORREIRA – Foi presente pelo 

Senhor Presidente a minuta de Protocolo de Acordo entre o Município da Murtosa e a Entidade 

regional do Centro de Portugal para o Desenvolvimento de Projetos de Dinamização do Turismo no 

Concelho de Murtosa, e Gestão, Dinamização e Divulgação do Posto de Turismo da Torreira 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  supra  referido,  deliberou,  por 

unanimidade, aprová-lo e conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para o assinar em 

representação do Município da Murtosa.-------------------------------------------------------------------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO  DE  BOLSAS  DE  ESTUDO  AO  ABRIGO  DO  REGULAMENTO  DE 

DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO NA MURTOSA  – 

Foram presentes os requerimentos para atribuição de bolsa de estudo ao abrigo do Regulamento 

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

Miguel  Oliveira  Ruela,  Rui  Filipe  Oliveira  Ruela  e  Carina  Oliveira  Ruela,  devidamente 

acompanhados de informação da trabalhadora Rosa Almeida.-------------------------------------------------

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

por unanimidade, atribuir aos requerentes a bolsa de estudo por frequência do ensino superior.-----

 ------- AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  N.º  14,  DA  EMPREITADA 

“PARQUE DE LAZER DO MONTE” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 

14, da empreitada de “Parque de Lazer do Monte”, adjudicada à firma António Saraiva e Filhos, 

Lda., no valor de 54.822,78€ (cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois euros e setenta e 

oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o auto,  bem como autorizar  o 

respetivo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL, ORÇAMENTO PARA 2018 E 

ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS  – Foi  presente a proposta de Grandes Opções do 

Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes), para o ano de 2018 e 

seguintes, o Mapa de Pessoal e o Orçamento para o ano de 2018, de que se anexa fotocópia à 

presente  ata  e  se  dão aqui  por  reproduzidos  para  todos os  efeitos  legais.  O Orçamento  que 
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apresenta um valor de 8.983.500,00€ (oito milhões, novecentos e oitenta e três mil e quinhentos 

euros), tanto na receita como na despesa, é composto por: relatório que contém a fundamentação 

das  grandes  opções  do  plano  e  orçamento,  incluindo  a  identificação  e  descrição  das 

responsabilidades contingentes, a relação das entidade participadas, mapa resumo das receitas e 

despesas, mapa resumo do orçamento por capítulo, mapa das receitas e despesas desagregado 

segundo a classificação económica e as normas de execução do orçamento de 2018.-----------------

-------- De seguida,  no  uso da  palavra,  o  Senhor  Presidente  referenciou  a  política  orçamental 

seguida, referenciando os principais eixos de ação e os respetivos investimentos propostos.---------

-------- Não havendo mais nada a acrescentar, os documentos foram colocados à votação, tendo 

sido aprovados por, maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar e os votos a favor dos 

restantes membros do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- Foi, ainda, presente uma informação do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, de 

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

relativa à atualização das taxas municipais, previstas na Tabela anexa ao Regulamento de Taxas 

do Município da Murtosa.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  referida,  tendo  em 

consideração que: os pressupostos resultantes do estudo económico-financeiro, que está na base 

do Regulamento  de Taxas do Município da Murtosa,  aprovado  pelos órgãos autárquicos,  que 

apontavam a que, por determinação do prescrito na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, na 

taxação dos atos administrativos fosse aplicado o princípio do utilizador/pagador; o referido estudo 

estabelecia que, com vista ao estabelecimento gradual de um maior equilíbrio entre os custos dos 

serviços  prestados  e  a  correspondente  receita,  as  taxas  municipais  deveriam  ser  objeto  de 

atualizações extraordinárias, entre 2010 e 2013, superiores ao índice de inflação, sustentando que 

“num período de quatro anos, poderiam ser estabelecidos aumentos anuais de 20% das taxas  

anuais no final desse período”; o Município não fez qualquer atualização extraordinária, limitando-

se a efetuar a atualização em conformidade com o índice de inflação nos anos de 2011 e 2012; o 

valor  do índice  de preços no consumidor  em setembro de 2017 foi  de 1,39%, deliberou,  por,  

maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar e os votos a favor dos restantes membros 

do Executivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Deliberou, ainda, por unanimidade, remeter os documentos à Assembleia Municipal para 

aprovação, nos termos legais.---------------------------------------------------------------------------------------------

3



  ------ PROPOSTA FISCAL PARA 2018 - Foi  presente,  pelo Senhor  Presidente da Câmara,  a seguinte 

proposta: “A definição do âmbito e expressão das políticas fiscais municipais está naturalmente interligado  

com o plano de investimentos que a autarquia se propõe realizar e com a dependência financeira que  

possa possuir de tais receitas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Efetivamente, apesar das sucessivas promessas de cumprimento da lei  das finanças locais por  

parte  do  governo,  o  certo  é  que  2018  não  será,  infelizmente,  exceção  em  matéria  de  manifesto  

incumprimento daquilo que deveriam ser as transferências do orçamento de estado para as autarquias  

locais.  Se  somarmos a esta  realidade  o  facto  dos  indicadores  financeiros  nos  demonstrarem que as  

receitas próprias do Município já estarem em ciclo descendente desde 2014, muito contribuindo para esse  

facto a perda progressiva e contínua de receita associada ao IMI, facilmente concluímos que as referidas  

receitas são imprescindíveis para garantir o inadiável investimento, com particular incidência nas ações de  

caráter material.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Perante este cenário de base é exigida uma profunda ponderação sobre as decisões a tomar. -------

-------- Assim, considerando:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  -  A  necessidade de  manter  a  capacidade do Município  para  honrar  atempadamente  os seus  

compromissos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- -  Que o território  da  Murtosa necessita  ainda  de significativos  investimentos  materiais  que  se  

traduzirão na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos;----------------------------------------------------------------

-------- - Que a atual conjuntura social e económica ainda mantém as famílias expostas a um elevado grau  

de vulnerabilidade;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- - Que as políticas públicas devem reconhecer a família como pilar da comunidade destacando-a e  

valorizando-a;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- -  Que o país precisa de uma verdadeira política de natalidade que diferencie positivamente as  

famílias em função do seu número de dependentes;

--------- Que as políticas fiscais devem procurar os necessários equilíbrios contributivos assumindo o tecido  

empresarial como parte da solução, proponho que a Câmara Municipal delibere:-----------------------------------

---------  a) - Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com a alínea a) do  

artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e alínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de  

12 de setembro e da alínea d)  do n.º1 do artigo 25.º,  da mesma lei,  para aprovação por este órgão  

deliberativo, a fixação das seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, para a liquidação do IMI  

no ano de 2018:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --

--------- a1)  Taxas – ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º do Decreto-Lei 287/2003, de 12 de novembro  

(Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), na redação da Lei n.º 42/2016, de  28 de dezembro: a  taxa 
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de 0,33% para os prédios urbanos contemplados na alínea c) do n.º1 do artigo 112.º do mesmo código,  

cujos intervalos a Lei fixou de 0,3% a 0,45%;----------------------------------------------------------------------------------

--------- a2) Nos termos e para os efeitos dos n.ºs 6 a 9 e 12, do artigo 112.º do diploma supracitado, fixar a  

majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos degradados considerando-se como tais os  

que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a  

segurança de pessoas e bens, nos termos da aplicação do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI.------------------------

--------- b) - Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o previsto no artigo  

112.º-A do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis, uma redução da taxa do IMI a aplicar ao prédio ou  

parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado  

familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do  

código do IRS componham o respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela:--------------------

-------- 1 dependente a cargo, dedução de 20€;-------------------------------------------------------------------------------

-------- 2 dependentes a cargo, dedução de 40€;-----------------------------------------------------------------------------

-------- 3 ou mais dependentes a cargo, dedução de 70€;------------------------------------------------------------------

--------- c) - Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o previsto no n.º 2  

do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, em conjugação com o n.º 1 do  

artigo 25.º e o n.º 1 do artigo 26.º, ambos da já referida lei e nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo  

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a aprovação do  percentual de 4% 

relativo ao imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares para vigorar no ano de 2018.-----------------

---------  d) -  Aprovar  e  submeter  à  apreciação  da  Assembleia  Municipal,  a  fixação  da  derrama nos 

seguintes termos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- d1) 0,4% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas  

Coletivas (IRC) relativamente ao rendimento gerado na área geográfica do Município da Murtosa, com  

referência ao ano de 2017, a aplicar  no ano de 2018, para os sujeitos passivos cujo volume de negócios  

no ano anterior  ultrapasse os 150.000,00€, de acordo com o artigo 18.º  da Lei  n.º  73/2013,  de 3 de  

setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- d2) Isentar  os sujeitos passivos cujo volume de negócios,  no ano anterior,  não ultrapasse os  

150.000,00€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Benefícios fiscais referentes às áreas de reabilitação urbana----------------------------------------------

--------e) Isenção do imposto municipal sobre imóveis para os prédios urbanos localizados nas Áreas de  

Reabilitação Urbana da Torreira e Murtosa, objeto de ações de reabilitação urbanística, pelo período de  

cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação (n.º 7 do art.º 71º do Estatuto  

dos Benefícios Fiscais); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------f) Isenção do imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis, para a aquisição de  

prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano, destinado exclusivamente a habitação própria e  

permanente,  na  primeira  transmissão  onerosa  do  prédio  reabilitado,  quando  localizado  na  “área  de  

reabilitação urbana” (n.º 8 do art.º 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais);”------------------------------------------

-------- Depois de analisada a proposta apresentada foram tomadas as seguintes deliberações:------

-------- A) FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS:  foi deliberado, 

por unanimidade, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com a 

alínea a) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e da alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, da mesma lei, para 

aprovação por este órgão deliberativo, a fixação das seguintes taxas do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, para a liquidação do IMI no ano de 2018: -----------------------------------------------------------------

-------- A1) Taxas – ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º do Decreto-Lei 287/2003, de 12 de novembro 

(Código do Imposto Municipal sobre Imóveis), na redação da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro: 

a taxa de 0,33% para os prédios urbanos contemplados na alínea c) do n.º1 do artigo 112.º do 

mesmo código, cujos intervalos a Lei fixou de 0,3% a 0,45% ---------------------------------------------------

-------- A2) Nos termos e para os efeitos dos n.ºs 6 a 9 e 12, do artigo 112.º do diploma supracitado, 

fixar a majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos degradados considerando-se 

como tais  os que,  face ao seu estado de conservação,  não cumpram satisfatoriamente a sua 

função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, nos termos da aplicação do n.º 8 do 

artigo 112.º do CIMI;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- B) REDUÇÃO DA TAXA DE IMI:  foi deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o previsto no artigo 112.º-A do Código do 

Imposto Municipal Sobre Imóveis, uma redução da taxa do IMI a aplicar ao prédio ou parte de 

prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 

familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos 

termos do código do IRS componham o respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte 

tabela: 1 dependente a cargo, dedução de 20€; 2 dependentes a cargo, dedução de 40€; 3 ou mais 

dependentes a cargo, dedução de 70€;---------------------------------------------------------------------------------

-------- C)  PARTICIPAÇÃO  VARIÁVEL  NO  IRS:  foi  deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  e  

submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o previsto no nº 2 do artigo 26.º 

da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, em conjugação com o n.º 1 do artigo 
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25.º e o n.º 1 do artigo 26.º, ambos da já referida lei e nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 

33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a aprovação do percentual de 

4% relativo ao imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares para vigorar no ano de 2018.-

--------D)  FIXAÇÃO  DA  DERRAMA  SOBRE  O  LUCRO  TRIBUTÁVEL:  foi  deliberado,  por 

unanimidade, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, a fixação da derrama nos 

seguintes termos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------D1) - 0,4% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto Sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas (IRC) relativamente ao rendimento gerado na área geográfica do Município da 

Murtosa, com referência ao ano de 2017, a aplicar no ano de 2018, para aos sujeitos passivos cujo 

volume de negócios no ano anterior ultrapasse os 150.000,00€, de acordo com o artigo 18º da Lei 

nº 73/2013, de 3 de setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------

-------- D2) - Isentar os sujeitos passivos cujo volume de negócios, no ano anterior, não ultrapasse 

os 150.000,00€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- E) BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTES ÀS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA:  foi 

deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  e  submeter  à  apreciação  da  Assembleia  Municipal  os 

seguintes benefícios fiscais: ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- E1) Isentar do imposto municipal sobre imóveis os prédios urbanos localizados nas Áreas 

de Reabilitação Urbana da Torreira e Murtosa, objeto de ações de reabilitação urbanística, pelo 

período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação (n.º 7 do 

art.º 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais); -----------------------------------------------------------------------

--------E2) Isentar do imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis, a aquisição 

de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano, destinado exclusivamente a habitação 

própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, quando localizado na 

“área de reabilitação urbana” (n.º 8 do art.º 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais);--------------------

   ----- FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE PASSAGEM - A Câmara Municipal, 

tendo em consideração o disposto no artigo 106º da Lei das Comunicações Eletrónicas, deliberou, 

por  unanimidade,  sugerir  à  Assembleia  Municipal  a  fixação  da  Taxa  Municipal  de  Direitos  de 

Passagem (TMDP), prevista na alínea b) do n.º 3, do artigo 106.º, da Lei supra referida, em 0,25%.-

  ------ ACORDO  DE  EXECUÇÃO  DE  DELEGAÇÃO  DE  COMPETÊNCIAS  NA  JUNTA  DE 

FREGUESIA DO BUNHEIRO   – A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta de Acordo de 

Execução e de tomar conhecimento de todas as diligências, previamente desenvolvidas entre as 
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entidades  outorgantes,  que  culminaram  na  concordância  de  ambas  com  o  documento 

apresentado, deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de acordo de execução e 

remete-la para apreciação e deliberação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------

  ------ ACORDO  DE  EXECUÇÃO  DE  DELEGAÇÃO  DE  COMPETÊNCIAS  NA  JUNTA  DE 

FREGUESIA DO MONTE   – A Câmara Municipal,  depois de analisar a proposta de Acordo de 

Execução e de tomar conhecimento de todas as diligências, previamente desenvolvidas entre as 

entidades  outorgantes,  que  culminaram  na  concordância  de  ambas  com  o  documento 

apresentado, deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de acordo de execução e 

remete-la para apreciação e deliberação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------

  ------ ACORDO  DE  EXECUÇÃO  DE  DELEGAÇÃO  DE  COMPETÊNCIAS  NA  JUNTA  DE 

FREGUESIA DA TORREIRA   – A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta de Acordo de 

Execução e de tomar conhecimento de todas as diligências, previamente desenvolvidas entre as 

entidades  outorgantes,  que  culminaram  na  concordância  de  ambas  com  o  documento 

apresentado, deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de acordo de execução e 

remete-la para apreciação e deliberação o da Assembleia Municipal.-----------------------------------------

 ------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS -  Com a 

entrada em vigor a 8 de abril  de 2015, do novo Código do Procedimento Administrativo (CPA),  

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, este diploma estabelece relativamente ao 

procedimento  do  regulamento  administrativo,  que  se  deva  dar  publicação  do  início  do 

procedimento, à constituição como interessados e à apresentação de contributos na elaboração ou 

alteração de um Projeto de Regulamento que se queira fazer aprovar pelos órgãos competentes do 

município, in casu, uma proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Taxas.--------------------

-------- Nesta conformidade, o n.º 1 do artigo 98.º do CPA, consagra que o início do procedimento é 

publicado na Internet,  no sítio institucional  da entidade pública,  com a indicação do órgão que 

decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da 

forma como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos 

para a proposta de alteração apresentada.----------------------------------------------------------------------------

-------- Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do CPA, a Câmara Municipal 

deliberou,  por  unanimidade,  dar  autorização para  que se  dê início  ao  procedimento  relativo à 

publicitação da proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Taxas, na página eletrónica da 

Câmara Municipal da Murtosa, www.cm-murtosa.pt, pelo período de 10 dias úteis.----------------------
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-------- A referida proposta de alteração dispõe como objeto a introdução de um conjunto de normas 

com o  objetivo  de  reconhecer  a  consagração  de  isenção/redução  de  taxas  urbanísticas  e  de 

ocupação da via pública, relativamente às operações urbanísticas contextualizadas no âmbito dos 

programas da reabilitação urbana. --------------------------------------------------------------------------------------

-------- A forma como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de 

contributos para a proposta de alteração agora apresentada, é feita mediante apresentação de 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal da Murtosa.--------------------------------------

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

REPROGRAMAÇÃO DE VERBAS AO ABRIGO DO PAC 2017 -  Foi  presente um pedido,  da 

Associação Cultural e Desportiva do Monte, a solicitar a reprogramação de utilização de verbas, 

transferindo parte das verbas não utilizadas na área de apoio “1.1 a) Inscrição de atletas, diretores 

e treinadores” para a área de apoio “1.1 g) Consumíveis associados à atividade desportiva”.---------

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

-------- a proposta de reprogramação apresentada não gera quaisquer encargos adicionais aos já 

assumidos por deliberação de 20 de abril de 2017;-----------------------------------------------------------------

-------- a  reprogramação  apresentada  tem  enquadramento  na  cláusula  6.ª  do  Protocolo  de 

Cooperação  /  Contrato-Programa  existente  entre  a  coletividade  e  o  Município,  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar a reprogramação solicitada, transferindo:------------------------------------------------

-------- a) 100,00€ da área de apoio “1.1 a) Inscrição de atletas, diretores e treinadores” para a área 

de apoio “1.1 g) Consumíveis associados à atividade desportiva”.---------------------------------------------

   ----- RANCHO  FOLCLÓRICO  “OS  CAMPONESES  DA  BEIRA-RIA”  –  PEDIDO  DE 

REPROGRAMAÇÃO DE VERBAS AO ABRIGO DO PAC 2017 – Tendo em consideração que o 

Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria” enviaram um email a solicitar que dessem sem 

efeito o seu pedido de reprogramação de verbas, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, 

retirar este assunto da reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

eram dezoito horas e dez 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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