
Ata n.º 20/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 

--------No dia vinte e um de setembro 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 Francisco Augusto Valente Pereira.--------------------------------------

-------- O Senhor Presidente informou que a Senhora Vereadora Maria Emília Morais Carrabau, 

estaria ausente da reunião por motivos pessoais pelo que lhe foi justificada a falta.----------------------

--------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Esteve presente o munícipe Augusto Oliveira, residente no 

Beco Aido do Afonso - Sul, n.º 4, Monte que questionou o Senhor Presidente sobre o ponto de 

situação da execução do novo arruamento “transversal à Rua dos Pescadores no Monte”.------------

-------- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu o munícipe que a Câmara Municipal mantém a 

intenção de concretização do arruamento referido mantendo-se, naturalmente, a disponibilidade 

dos particulares nas cedências já acordadas que são necessárias para a concretização do citado 

arruamento. Referiu, ainda, que o investimento constará do Plano de Atividades da Autarquia para 

o próximo ano, sendo expectável que o procedimento concursal possa decorrer, estando reunidas 

as condições necessárias  para  o efeito  (colaboração dos particulares  para  o efeito),  ainda no 

decorrer do corrente ano.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – Não houve pedidos de intervenção.---------------
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--------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 – 4.994.542,36€ (quatro milhões, 

novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois euros e trinta e seis cêntimos) e 

Operações Não Orçamentais – 377.002,19€ (trezentos e setenta e sete mil, dois euros e dezanove 

cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- ABERTURA DE CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO –  A 

Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no artigo 5.º do Regulamento de Atribuição de 

Bolsas de Estudo, deliberou, por unanimidade, abrir o concurso para a admissão e renovação, das 

candidaturas à atribuição de Bolsas de Estudo, pelo período de 2 de outubro a 15 de novembro, 

devendo os candidatos preencher os requisitos respetivos.------------------------------------------------------

-------- Mais  deliberou,  em  conformidade  com  o  art.º  9.º  do  regulamento  acima  referido,  por 

unanimidade, nomear a seguinte Comissão de Análise, para proceder à seleção dos beneficiários 

de bolsas de estudo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Chefe da Divisão Administrativa e Financeira – Drº. Carlos Manuel Ferreira Afonso;-------------

--------Técnica Superior – Dra. Ana Paula de Oliveira Rendeiro;-------------------------------------------------

--------Técnica Superior – Dra. Maria José Valente Fernandes Rodrigues.-----------------------------------

-------- JOGOS FLORAIS DA MURTOSA 2017 – EXTENSÃO DO PRAZO DE CONCURSO – 

Tendo  em  conta  as  solicitações,  nesse  sentido,  chegadas  à  Câmara  Municipal,  o  Senhor 

Presidente propôs que o prazo estipulado para a entrega dos trabalhos ao concurso Jogos Florais 

da Murtosa 2017 fosse alargado até ao dia 31 de outubro.-------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tendo em conta o supra exposto deliberou, por unanimidade, estender 

o prazo de entrega dos trabalhos  para  o Concurso dos Jogos Florais  2017 até ao dia 31 de 

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

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

ANO  LETIVO  2017/2018  -  RETIFICAÇÃO  DA  PROPOSTA  APROVADA  EM  REUNIÃO  DE 

CÂMARA  DE  12/07/2017 –  Foi  presente  pelo  Senhor  Presidente  da  Câmara  uma  proposta 

retificada de atribuição de apoios municipais no âmbito da ação social escolar para o ano letivo 
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2017/2018 em que se propõe alterar os pontos 2.2, 3.1.1 e 4.1.1, que se anexa à presente ata e se  

dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.--------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal atenta os factos apresentados deliberou, por unanimidade, proceder à 

alteração dos pontos 2.2, 3.1.1 e 4.1.1 conforme se apresenta na proposta retificada.------------------

-------- RETIFICAÇÃO  DA  DELIBERAÇÃO  DE  CÂMARA  DE  6/09/2017  RELATIVA  À 

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

LETIVO  2017/2018  –  SEGUNDO  CICLO  –  Tendo  em  consideração  a  retificação  efetuada  à 

proposta de apoios municipais no âmbito da ação social escolar, segundo ciclo (ponto 3.1.1 da 

proposta) o Senhor Presidente propôs que se procedesse à alteração da deliberação de Câmara 

de 06/09/2017, cujo teor passará a ser o seguinte:  “  ATRIBUIÇÃO DE APOIOS MUNICIPAIS NO  

ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2017/2018 – SEGUNDO CICLO  - Foi presente  

pelos serviços de ação social, a 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  conforme  está  estipulado  na  

proposta”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

LETIVO  2017/2018  –  PRIMEIRO  CICLO,  SERVIÇO  DE  ALMOÇO  –  Foram  presentes  pelos 

serviços de ação social, duas listagens de alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento 

de Escolas da Murtosa, que requereram a atribuição de apoio de ação social escolar no que ao 

apoio  ao serviço  das  refeições diz  respeito,  que se anexa à presente  ata,  dando-se aqui  por 

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

-------- A Câmara Municipal, após ter analisado o documento, deliberou, por unanimidade, aprovar 

as listagens propostas, que descrevem os apoios a conceder, aos alunos carenciados, em termos 

de refeição escolar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

LETIVO  2017/2018  –  PRIMEIRO  CICLO,  ALUNOS  COM  NECESSIDADES  EDUCATIVAS 

ESPECIAIS -   Foi presente pelos serviços de ação social uma informação que se anexa cópia à 

presente e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.-------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal, atenta o exposto deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A a 

todos os alunos constantes das listas e no caso dos alunos do pré-escolar conferir a gratuitidade 

da refeição escolar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- AÇÃO  SOCIAL  ESCOLAR  –  ANO  LETIVO  2017/2018  –  ENSINO  PRÉ-ESCOLAR  – 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - Foi presente pelos serviços de ação social, mais uma 

listagem  dos  alunos  do  Ensino  Pré-Escolar  do  Agrupamento  de  Escolas  da  Murtosa,  que 

procederam  à  inscrição  nos  serviços  da  Componente  de  Apoio  à  Família  ou  requereram  a 

atribuição de comparticipação nas mensalidades dos referidos serviços, 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 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 5.870,18€ (cinco mil,  oitocentos e setenta 

euros e dezoito cêntimos), relativo à comparticipação das refeições fornecidas durante o mês de 

junho do ano de 2017, aos alunos já identificados.-----------------------------------------------------------------

--------ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  DE  PAIS  E  ENCARREGADOS  DE 

EDUCAÇÃO DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DO 1.º CICLO 

DO CELEIRO E DE SÃO SILVESTRE -  Foi  presente uma informação da colaboradora Eliana 

Barroqueiro propondo a atribuição de um subsídio, no montante de 2.329,60€ (dois mil trezentos e 

vinte e nove euros e sessenta cêntimos), à Associação de Pais e Encarregados de Educação 

dos  Jardins  de  Infância  e  Escolas  do  Ensino  Básico  do  1º  Ciclo  do  Celeiro  e  de  São 

Silvestre,  para  que  possa  assumir  os  encargos  inerentes  ao  serviço  de  refeições  e 

acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os meses de setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2017, nas Escola de S. Silvestre e da E.B.I da Torreira. ----------------------
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-----A Câmara Municipal analisou a informação, citada, tendo deliberado, por unanimidade, atribuir 

à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância e Escolas do Ensino 

Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre um subsídio, no montante de 2.329,60€ (dois mil  

trezentos  e  vinte  e  nove  euros  e  sessenta  cêntimos),  para  que  possa  assumir  os  encargos 

inerentes ao serviço de refeições e acompanhamento das crianças no período de almoço, durante 

os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, na Escola de S. Silvestre e na 

E.B.I da Torreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASSOCIAÇÃO  DE  PAIS  E  ENCARREGADOS  DE 

EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º  CICLO E PRÉ-PRIMÁRIA DO MONTE  -  Foi  presente uma 

informação da colaboradora Eliana Barroqueiro propondo a atribuição de um subsídio, no montante 

de  3.203,20€  (três  mil,  duzentos  e  três  euros  e  vinte  cêntimos),  à  Associação  de  Pais  e 

Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária do Monte , para que possa 

assumir  os  encargos  inerentes  ao  serviço  de  refeições  e  acompanhamento  das  crianças  no 

período de almoço, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, na 

Escola do Monte e no Centro Escolar da Saldida.------------------------------------------------------------------ 

-----A Câmara Municipal, após análise da informação, mencionada, deliberou, por unanimidade, 

atribuir à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária 

do  Monte,  um subsídio,  na  importância  de  3.203,20€  (três  mil,  duzentos  e  três  euros  e  vinte 

cêntimos,  para  que  possa  assumir  os  encargos  inerentes  ao  serviço  de  refeições  e 

acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os meses de setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2017 na Escola do Monte e no Centro Escolar da Saldida.-------------------

 ------- Neste período dos trabalhos o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos ausentou-se da 

reunião, em virtude de fazer parte da Direção do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-

Ria”.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES   BEIRA-RIA” 

-  Foi  presente uma proposta pelo Senhor  Presidente da Câmara,  dando conta que o  Rancho 

Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria” organizou o concurso de Rusgas, evento que teve 

lugar no dia sete de setembro, inserido no programa das Festa em Honra de S. Paio 2017, pelo  

que propôs a atribuição de um subsídio no valor de 1.050,00€ para fazer face aos custos inerentes 

com a organização deste concurso.-------------------------------------------------------------------------------------

5



----- A Câmara Municipal, tendo em consideração a proposta referida, deliberou, por unanimidade, 

atribuir, ao Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria”, um subsídio no valor de 1.050,00€ 

(mil e cinquenta euros), destinado aos custos associados à operacionalização do concurso. ---------

----- Terminada esta deliberação, o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos entrou na sala 

de reuniões tendo assumido o seu lugar na mesa.------------------------------------------------------------------

----- AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  N.º  7,  DA  EMPREITADA 

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

INFRAESTRUTURAS” -  Foi  presente  o  auto  de  medição  de  trabalhos  contratuais  n.º  7,  da 

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

adjudicada  à  firma  Sociedade  Construções  Civis  e  Obras  públicas  –  António  Rodrigues 

Parente,  S.A.,  no  valor  de  8.412,75€  (oito  mil,  quatrocentos  e  doze  euros  e  setenta  e  cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 8.917,52€  (oito mil, novecentos e 

dezassete euros e cinquenta e dois cêntimos).----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Lda., no valor de 63.321,86€ (sessenta e três mil, trezentos e vinte e um euros e oitenta e seis  

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 67.121,17€  (sessenta e sete mil, 

cento e vinte e um euros e dezassete cêntimos).--------------------------------------------------------------------

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

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

  ------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  9,  DA EMPREITADA DE 

“MOLHE NORTE DO PORTO DE ABRIGO DA TORREIRA” - Foi presente o auto de medição de 

trabalhos  contratuais  n.º  9,  da  empreitada  de  “Molhe  Norte  do  Porto  de  Abrigo  da  Torreira”, 

adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda.,  no valor de 19.618,20€ 

(dezanove mil, seiscentos e dezoito euros e vinte cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, num total de 20.795,29€ (vinte mil, setecentos e noventa e cinco euros e quarenta e vinte e 

nove cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o  auto,  bem  como  autorizar  o 

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

  ------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  1,  DA EMPREITADA DE 

“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - Foi presente o auto de medição de 

trabalhos  contratuais  n.º  1,  da  empreitada  de  “Construção  do  Centro  de  Saúde  da  Murtosa”, 

adjudicada  à  firma  Edibeiras  –  Edifícios  e  Obras  Públicas  das  Beiras,  Lda.,  no  valor  de 

51.971,40€  (cinquenta e um mil, novecentos e setenta e um euros e quarenta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor, num total de 55.089,68€  (cinquenta e cinco mil, oitenta e nove euros 

e sessenta e oito cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-------- JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA CASALINHO – PROCESSO RE/2017/176 – APROVAÇÃO 

DA LOCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

PÚBLICO – Foi presente o requerimento registado sob o número 462, datado de 06/09/2017 em 

nome de José Carlos de Oliveira  Casalinho em que solicita  a  aprovação da localização e as 

condições de utilização, de um parque de estacionamento público, no prédio sito na Praça Jaime 

Afreixo, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 6133, como prédio urbano, com o 

artigo 1926 da Freguesia da Murtosa.----------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, em conformidade com o prescrito no n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei 

n.º 81/2006, de 20 de Abril, deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido do requerente.-------------

--------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 cinquenta 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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