
Ata n.º 19/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06 DE SETEMBRO DE 2017 

--------No dia seis 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, Francisco Augusto Valente Pereira e Maria Emília Morais Carrabau.-------

--------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 – 5.146.505,01€ (cinco milhões, 

cento  e  quarenta  e  seis  mil,  quinhentos  e  cinco  euros  e  um  cêntimos)  e  Operações  Não 

Orçamentais – 406.379,85€ (quatrocentos e seis mil, trezentos e setenta e nove euros e oitenta e 

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

--------   ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DURANTE 

OS FESTEJOS EM HONRA DO S. PAIO - A Câmara Municipal, considerando que:--------------------

--------Os festejos de S. Paio irão decorrer entre 6 e10 de setembro;------------------------------------------
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--------Durante esse período, a freguesia da Torreira irá ser visitada por milhares de pessoas que 

irão utilizar os locais de diversão, os estabelecimentos de restauração e bebidas e do comércio em 

geral; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Os proprietários dos estabelecimentos e a população em geral têm solicitado uma dilação 

dos horários de funcionamento dos referidos estabelecimentos;------------------------------------------------

--------Os festejos, tradicionalmente, prolongam-se durante a noite; -------------------------------------------

-------- Deliberou, por unanimidade, autorizar que os locais de diversão, os estabelecimentos de 

restauração e bebidas e os do comércio em geral funcionem até às seis horas, na noite de quarta 

para quinta (de 6 para 7 de setembro), funcionando com o mesmo horário até à noite de sexta para 

sábado (de 8 para 9 de setembro) e até às sete horas de sábado para domingo (de 9 para 10 de  

setembro), devendo ser cumprida a legislação existente sobre o ruído. -------------------------------------

 ------- CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O MUNICÍPIO 

DA MURTOSA E O CENTRO RECREATIVO MURTOENSE – RATIFICAÇÃO -  Foi presente  o 

contrato-programa de desenvolvimento  desportivo celebrado entre o Município da Murtosa e o 

Centro Recreativo Murtoense, relativo ao apoio às atividades de formação e crianças e jovens na 

área de natação sincronizada, o qual se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzido para 

todos os efeitos legais.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tendo em conta de que o protocolo foi assinado em 28 de agosto pelo 

Senhor  Presidente  da  Câmara,  em  representação  do  Município  deliberou,  por  unanimidade, 

ratificar o ato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------ INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DA 

MURTOSA RELATIVA AO 1º  SEMESTRE DE 2017 –  Foi  presente  uma informação da firma 

Oliveira, Reis & Associados, Sroc, Lda., de Lisboa, relativa à situação económica e financeira do 

Município da Murtosa, relativa ao 1º semestre de 2017, a qual se anexa à presente ata e se dá 

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

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------

 ------- PEDIDO  DE  CERTIDÃO  DE  COMPROPRIEDADE  –  PROCESSO  CE/2017/166 -  Foi 

presente o processo n.º CE/2017/166, em nome de Ana Maria da Cruz Louvado, relativo a um 

pedido de certidão de compropriedade (2 compartes) para o prédio rústico sito na Agra do Ribeiro,  

freguesia  e  concelho  da  Murtosa,  inscrito  no  Serviço  de  Finanças  sob  o  número  três  mil 
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novecentos e setenta e dois, 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.----------------------------------------------------------------

 ------- PEDIDO  DE  CERTIDÃO  DE  COMPROPRIEDADE  –  PROCESSO  CE/2017/170 -  Foi 

presente o processo n.º CE/2017/170, em nome de António Maria Ruela de Oliveira,  relativo a 

um  pedido  de  certidão  de  compropriedade  (2  compartes)  para  os  prédios  rústicos  sitos  nos 

Ameirinhos, freguesia e concelho da Murtosa, inscritos no Serviço de Finanças sob os números 

quatro mil novecentos e cinquenta e cinco e quatro mil novecentos e sessenta e seis, 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.----------------------------------------------------------------

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

LETIVO 2017/2018 – PRIMEIRO CICLO - 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, 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 - 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 no âmbito da Ação Social Escolar.-------------------------------
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-------- Mais deliberou, também por unanimidade, que o custo com o material escolar fornecido aos 

alunos pelo Agrupamento será pago pela autarquia,  a este,  através de transferência mediante 

apresentação de listagem que identifique, por aluno, o material adquirido.----------------------------------

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

LETIVO 2017/2018 – PRIMEIRO CICLO – SERVIÇO DE REFEIÇÕES – 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - Foi presente pelos serviços de ação social, a 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 SUBSIDIO À ASSOCIAÇÃO NÁUTICA – Foi presente o ofício registado 

sob o número 3725,  datado de 18 de julho, da Associação Náutica em que solicita um apoio  

financeiro para a aquisição de equipamento desportivo para os atletas seniores da prática de vela.

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

Associação Náutica um subsídio no valor de 1.000,00€ (mil euros) para comparticipar a aquisição 

de equipamento desportivo para os velejadores seniores da prática de vela.-------------------------------

 -------  ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO MONTE 

-O Senhor Presidente propôs a atribuição de um subsídio à Associação Cultural e Desportiva do 

Monte,  no  valor  de  161,70€  (cento  e  sessenta  e  um  euros  e  setenta  cêntimos),  como 

comparticipação nas despesas associadas à contratação de policiamento do evento “9.º Passeio 

de Bicicletas Antigas”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  ao  à  Associação  Cultural  e 

Desportiva do Monte um subsídio no valor de 161,70€ (cento e sessenta e um euros e setenta 

cêntimos),  como comparticipação  nas  despesas  associadas  à  contratação  de policiamento  do 

evento “9.º Passeio de Bicicletas Antigas”.--------------------------------------------------------------------------- 

 -------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,                                                                                ,  

Técnica Superior, que a redigi.--------------------------------------------------------------------------------------------
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