
Ata n.º 16/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE JULHO DE 2017 

--------No dia vinte de julho de dois mil e dezassete, nesta Vila da Murtosa, edifício dos Paços do 

Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu, ordinariamente, o Executivo da Câmara 

Municipal,  pelas  dezoito  horas,  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, Arminda Maria Tavares Fernandes, António 

Jorge Feio Bacelar Vilar e Maria Emília Morais Carrabau.--------------------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente informou que o Senhor Vereador Francisco Augusto Valente Pereira 

chegaria mais tarde altura em que se fará referência na ata.----------------------------------------------------

--------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Não houve pedidos de intervenção.--------------------------------

--------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – O Senhor Presidente da Câmara informou que 

quando elaborou a proposta de fundamentação para a atribuição da medalha de ouro do Município 

ao  Padre  António  Graça  da  Cruz,  fez  com  base  em  informação  que  lhe  foi  disponibilizada 

evocando alguns factos materiais que efetivamente não estarão completamente corretos. Em face 

do exposto propõe que a Câmara Municipal aceite a retificação da sua proposta e que confirme a 

deliberação  de atribuição  do galardão  referido  pois  em nada  se  alteram os  fundamentos  que 

sustentaram a deliberação já produzida. Referiu ainda que a autarquia distinguiu e reconheceu o 

caráter humano, o sentido de serviço, o espírito de entrega e a humildade do Padre António Graça 

Cruz, valores que nunca estiveram nem estarão em causa.-----------------------------------------------------

---------  “Águeda viu nascer, em 29 de setembro de 1937, originário de famílias humildes, o Padre António Graça da  

Cruz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Já  jovem,  com  plena  consciência  do  seu  sentido  de  vida,  decidiu  entrar  para  o  seminário,  tendo  sido  

ordenado sacerdote aos 29 anos de idade. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Desde a docência ao exercício das funções de capelão militar, muitas foram as responsabilidades que a vida  

lhe conferiu,  sempre encaradas com a humildade que o carateriza e desempenhadas com a entrega e o amor  

inspirador de Deus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Quis a vida que, em 1996, ele se juntasse a nós assumindo as funções de pároco em São Lourenço de  

Pardelhas. Um ano mais tarde abraçou a mesma causa na paróquia de Santa Maria da Murtosa.-------------------------- 

---------Neste percurso destaca-se, ainda, o facto de ter servido também a paróquia de Santo António do Monte,  

entre os anos 2005 e 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A sua simplicidade e a sua proximidade, alimentadas no sentido de serviço, rapidamente conquistaram o  

coração de muitos murtoseiros que, orientados por um líder que procurava fazer da sua dedicação exemplo, deram  

corpo a muitas iniciativas, das quais se destacam, pela dimensão e importância, a materialização do salão paroquial  

de São Lourenço de Pardelhas e o forte impulso na dinamização do Centro Social e Paroquial no Concelho da  

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

---------O inconformismo perante a privação e o sofrimento fizeram-no encontrar na sua fé a força necessária para  

operar as mudanças.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------A dedicação e a humildade distinguem o homem e aproximam o padre da sua comunidade.------------------------

---------Com mais de duas décadas de vida dedicada à nossa Murtosa, o Padre António Cruz fez e continua a fazer a  

diferença, mantendo o sonho e contribuindo ativamente para a construção de uma sociedade mais justa, mais atenta  

aos que precisam e mais solidária.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Enquanto padre e enquanto homem procurou e procura realizar-se no serviço aos outros assumindo-se como  

um exemplo que inspira todos aqueles que têm o privilegio de privar consigo----------------------------------------------------.

---------Tendo por base o sumariamente exposto e o previsto no artigo 5º do regulamento das distinções honorificas  

do Município da Murtosa, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir ao Sr. Padre António  

Graça da  Cruz  a medalha  de  ouro  do  Município  da Murtosa  conferindo-lhe,  por  via  disso,  o  titulo  de  cidadão  

Honorário da Murtosa.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal unanimemente aceitou a retificação proposta pelo Senhor Presidente e 

confirmou a deliberação tomada na reunião de 12/07/2017.-----------------------------------------------------

 -------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 – 5.064.038,15€ (cinco milhões, 

sessenta e quatro mil e trinta e oito euros e quinze cêntimos) e Operações Não Orçamentais – 

367.180,67€ (trezentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta euros e sessenta e sete cêntimos).---
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 ------- CONCURSO  PÚBLICO  “IMPLEMENTAÇÃO  DO  REMATE  SUL  DO  AGLOMERADO 

URBANO DA TORREIRA” –  RELATÓRIO FINAL –  Foi  presente  o  relatório  final  do  Júri  do 

procedimento supra identificado, datado de 13 de julho de 2017.----------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, atento o teor do referido relatório, bem como dos documentos que lhe 

estão apensos, deliberou, por unanimidade, com base no mesmo, adjudicar definitivamente à firma 

“Manuel Francisco de Almeida, S.A.” a execução da empreitada em epígrafe, pelo valor da sua 

proposta, no montante de 929.233,60 € (novecentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta e três 

euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, em virtude de ser a proposta 

mais vantajosa para a Autarquia.-----------------------------------------------------------------------------------------

 ------- CONCURSO  PÚBLICO  “IMPLEMENTAÇÃO  DO  REMATE  SUL  DO  AGLOMERADO 

URBANO DA TORREIRA” – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS -  Foi presente uma informação do 

técnico superior Eng.º João Fidalgo, datada de 13 de julho de 2017,  a propor a repartição de 

encargos do concurso público supra indicado, da seguinte forma:---------------------------------------------

--------Ano de 2017 – 178.611,20€ (cento e setenta e oito mil,  seiscentos e onze euros e vinte 

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

--------Ano de 2018 – 750.622,40€ (setecentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte e dois euros e 

quarenta cêntimos);----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente repartição de encargos.

 -------Neste período da ordem de trabalhos, o Vereador Jorge Bacelar retirou-se da reunião em 

virtude de fazer parte da Assembleia Geral da AFAVM – Associação de Fotografia e Artes Visuais 

da Murtosa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À AFAVM – ASSOCIAÇÃO DE FOTOGRAFIA E ARTES 

VISUAIS  DA  MURTOSA  (EXPOSIÇÃO  DE  FOTOGRAFIA  “MURTOSA  –  BARCOS 

TRADICIONAIS DA RIA”) - RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 12/07/2017  -o 

Senhor Presidente informou da necessidade de se proceder à retificação da deliberação supra 

referida,  motivada  pelo  lapso de escrita  no  valor  atribuído,  uma vez  que  o  valor  assumido  e 

solicitado  cabimento  à  contabilidade  foi  de  3.250,00€  e  não  3.200,00€,  conforme  consta  da 

deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- O  executivo  Camarário,  atento  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  retificar  a 

deliberação, supra referida. Assim, onde se lê  “...um apoio financeiro no valor de 3.200,00€ ...” 

deve ler-se “...um apoio financeiro no valor de 3.250,00€...”.----------------------------------------------------

 -------Terminado este ponto o Vereador Jorge Bacelar assumiu o seu lugar na mesa.------------------

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA, NO 

ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES – A Câmara 

Municipal no âmbito da ação social escolar, sustentada legalmente no previsto na alínea hh), do n.º 

1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tem vindo a comparticipar as refeições dos 

alunos que se encontram a frequentar o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico.------------

-------- Assim, a Câmara Municipal, na continuidade desta ação e de acordo com a informação 

fornecida  pela  referida  entidade,  deliberou,  por  unanimidade,  proceder  à  transferência  para  o 

Agrupamento  de  Escolas  da  Murtosa do  valor  de  19.555,47€  (dezanove  mil,  quinhentos  e 

cinquenta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos),  relativo à comparticipação das refeições 

fornecidas durante os meses de março, abril e maio do ano de 2017, aos alunos já identificados.---

 ------- Deu entrada na sala o Senhor Vereador Francisco Augusto Valente Pereira que assumiu o 

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

--------ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  SALV´AQUA  –  ASSOCIAÇÃO  DE  SALVAMENTO 

AQUÁTICO E DE ASSISTÊNCIA A BANHISTAS (PROJETO NADADOR SALVADOR) -  Tendo 

em consideração o que se encontra na proposta de atribuição de apoios no âmbito do PAC 2017, a 

Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  celebrar  protocolo  de  colaboração  com  a 

coletividade, supra referida, tendente à realização do “Projeto Nadador Salvador”, atribuindo para o 

efeito um apoio financeiro no valor de 1.400,00€ (mil e quatrocentos euros) a concretizar mediante 

a apresentação de documentos de despesa.-------------------------------------------------------------------------

 -------FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS LOTES DO CONCURSO DA AUTOCONSTRUÇÃO – Foi 

presente pelo Senhor  Presidente uma proposta com os valores  para a cedência do direito de 

superfície dos lotes integrados no programa de autoconstrução.-----------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta, supra referida, a qual, por brevidade, 

se  dá  aqui  por  totalmente  reproduzida  para  todos  os  efeitos  legais,  tendo  deliberado,  por 

unanimidade, aprová-la, fixando os valores constantes da mesma.--------------------------------------------

--------Mais foi deliberado, também por unanimidade, que o valor mencionado também já contemple 

o projeto de arquitetura e das especialidades.------------------------------------------------------------------------
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--------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 trinta 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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