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Ata n.º 21/2017

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06 DE OUTUBRO DE 2017

--------No dia seis de outubro 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 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 o Senhor Vice-Presidente não estaria presente na
reunião por se encontrar a gozar um dia de férias e a Senhora Vereadora Maria Emília Morais
Carrabau por motivos pessoais pelo que lhe foram justificadas as faltas.-----------------------------------.
--------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – O Senhor Presidente usou da palavra para
reconhecer e agradecer o trabalho desenvolvido pelo Executivo Municipal ao longo do mandato
destacando os contributos ativos que foram sendo dados e a partilha construtiva que sempre
presidiu ao normal funcionamento da autarquia. Desejou as maiores felicidades às Senhoras
Vereadoras e Senhores Vereadores que cessam funções, em particular àqueles que não terão
essas funções no próximo mandato, solicitando aos mesmos a manutenção da atitude atenta e
ativa que sempre presidiu às suas formas de estar e que em muito contribuiu para o crescimento
do nosso concelho. Terminou destacando as boas relações pessoais que foram construídas num
ambiente saudável e solidário.---------------------------------------------------------------------------------------------------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.----------------------------------------------------------------------------------------------
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--------BALANCETE – A Câmara Municipal tomou conhecimento que, em relação ao dia de ontem,
havia em cofre os seguintes montantes: Operações Orçamentais – 4.921.130,77€ (quatro milhões,
novecentos e vinte e um mil, cento e trinta euros e setenta e sete cêntimos) e Operações Não
Orçamentais – 405.597,19€ (quatrocentos e cinco mil, quinhentos e noventa e sete euros e
dezanove cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 1, DA EMPREITADA
“PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS – JARDINS DA RIA” - Foi presente o auto de medição
de trabalhos contratuais n.º 1, da empreitada de “Pavimentação de Arruamentos – Jardins da Ria”,
adjudicada à firma Linhares & Vidal, Lda., no valor de 55.145,00€ (cinquenta e cinco mil, cento e
quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 58.453,70€
(cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e setenta cêntimos), que contém o
despacho de autorização para o pagamento proferido pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 8, DA EMPREITADA
“HABITAÇÃO SOCIAL NA MURTOSA – OUTEIRO DA MACEDA – EXECUÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 8, 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 45.296,80€ (quarenta e cinco mil duzentos e noventa e seis euros e
oitenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 48.014,61€ (quarenta e oito
mil, catorze euros e sessenta e um cêntimo), que contém o despacho de autorização para o
pagamento proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal.----------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 12, DA EMPREITADA DE
“OFICINA DAS ARTES” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 12, da
empreitada de “Oficinas das Artes”, adjudicada à firma Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas
das Beiras, Lda., no valor de 11.713,94€ (onze mil setecentos e treze euros e noventa e quatro
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 12.416,78€ (doze mil quatrocentos
e dezasseis euros e setenta e oito cêntimos), que contém o despacho de autorização para o
pagamento proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal.------------------------------------------
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-----A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------- 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 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 ANO LETIVO 2017/2018 – PRIMEIRO CICLO – RETIFICAÇÃO DA
DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06 DE SETEMBRO DE 2017 - A Câmara Municipal deliberou,
por unanimidade, retificar a deliberação tomada no dia 06 de setembro de 2017, que passa a ter a
seguinte redação: “Foi presente pelos serviços de ação social, a listagem, fornecida pelo
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, dandose 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 escolares, cadernos de atividades e material escolar no âmbito da Ação Social
Escolar.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR LIQUIDADO RELATIVO À TAXA DE RESÍDUOS

SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA
ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO – JOSÉ BERNARDO FARIA SILVA – Face à alínea
n) do n.º 1, do artigo 2.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto, a Câmara Municipal não pode
deliberar sobre esta maneira, neste período de gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e
seus titulares, pelo que este assunto será apreciado na primeira reunião que ocorrer após a
tomada de posse dos novos órgãos eleitos.----------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO MONTE –
Face à alínea n) do n.º 1, do artigo 2.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto, a Câmara Municipal
não pode deliberar sobre esta maneira, neste período de gestão limitada dos órgãos das
autarquias locais e seus titulares, pelo que este assunto será apreciado na primeira reunião que
ocorrer após a tomada de posse dos novos órgãos eleitos.---------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA - Face à
alínea n) do n.º 1, do artigo 2.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto, a Câmara Municipal não pode
deliberar sobre esta maneira, neste período de gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e
seus titulares, pelo que este assunto será apreciado na primeira reunião que ocorrer após a
tomada de posse dos novos órgãos eleitos.---------------------------------------------------------------------------------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.------------------------------------------------------------------------------

