
Ata n.º 13/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE JUNHO DE 2017 

--------No dia dezasseis de junho 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 Sr. Vice-Presidente Januário Vieira da Cunha, a Srª 

Vereadora Arminda Maria Tavares Fernandes e o Sr. Vereador António Jorge Feio Bacelar Vilar.---

--------O Senhor Presidente informou que o Sr. Vereador Daniel Henriques de Bastos, não estaria 

presente em virtude de se encontrar de gozo de férias e que a Sra. Vereadora Maria Emília Morais 

Carrabau e o Sr. Vereador Francisco Augusto Valente Pereira, por razões profissionais também 

não estariam presentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------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.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – A Câmara Municipal tomou conhecimento que, em 

relação ao dia 14 de junho, havia em cofre os seguintes montantes: Operações Orçamentais – 

5.626.435,83 € (cinco milhões seiscentos e vinte e seis mil quatrocentos e trinta e cinco euros e 

oitenta e três cêntimos) e Operações Não Orçamentais – 383.846,62 € (trezentos e oitenta e três 

mil oitocentos e quarenta e seis euros e sessenta e dois cêntimos).------------------------------------------

--------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE APOIO À VITIMA – O Sr. Presidente 

propôs a atribuição de um subsídio à Associação de Apoio à Vitima, no valor de 50,00 € (cinquenta 

euros), como comparticipação nas despesas associadas à deslocação da Técnica da APAV - Dra. 
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Joana Ribeiro, à Murtosa, aquando da realização de uma palestra sobre “Bullying”, realizada na 

Comur – Museu Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Apoio à Vitima um 

subsídio no valor de 50,00 €, para os fins supra referidos.--------------------------------------------------------

 -------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO RECREATIVO MURTOENSE – O Sr. Presidente 

propôs a atribuição de um subsídio ao Centro Recreativo Murtoense, no valor de 153,35 € (cento e 

cinquenta e três euros e trinta e cinco cêntimos), como comparticipação nas despesas associadas 

à contratação de policiamento do evento “Encontro de Floretts”.-----------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro Recreativo Murtoense um 

subsídio no valor de 153,35 €, como comparticipação nas despesas associadas à contratação de 

policiamento do evento “Encontro de Floretts”------------------------------------------------------------------------

 -------ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  ASFITA –  Foi  presente  um  email,  da  Associação 

Filantrópica da Torreira, datado de 23 de maio, a informar que procedeu à publicação semestral 

do boletim informativo – “Âncora”, solicitando o apoio de 30,00€, destinado às duas publicações 

anuais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  à  Associação  Filantrópica  da 

Torreira,  um  subsídio  no  valor  de  30,00€  (trinta  euros),  destinado  à  publicação  do  boletim 

informativo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------PROTOCOLOS DOS BARES DE PRAIA –  Foram presentes  as minutas de Protocolo a 

celebrar entre a Câmara Municipal e os concessionários dos Bares de Praia para a época balnear 

2017, que foram lidas e se dão aqui por reproduzidas para todos os efeitos legais. ---------------------

-------- A Câmara Municipal depois de analisar as minutas deliberou, por unanimidade, aprovar as 

mesmas, a celebrar entre a Autarquia e os concessionários dos bares-esplanadas da praia da 

Torreira, para vigorar de 15 de junho a 15 de setembro de 2017, e conceder poderes ao Senhor 

Presidente da Câmara para outorgar as mesmas em nome do Município.-----------------------------------

 -------FUNDOS DE MANEIO – REGULAMENTO INTERNO – No âmbito da Lei nº 142/2015, de 8 

de setembro, que introduziu alterações à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, Lei nº 

147/99,  de  01  de  setembro,  foi  presente  uma proposta  de  Regulamento  Interno,  destinado  à 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Murtosa, relativo aos Fundos de Maneio, o qual se 

anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos legais.--------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento.--------------------------
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 -------ASSOCIAÇÃO CULTURAL BUNHEIRENSE –PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 

TAXA DEVIDA PELO ENCERRAMENTO DO LIVRO DE OBRA – Foi presente o requerimento 

registado sob o nº 232, em nome da Associação Cultural Bunheirense, a solicitar a isenção de 

pagamento da taxa devida pelo encerramento do livro de obra, relativo ao processo de construção 

de cobertura sobre a bancada (LI/2016/010).-------------------------------------------------------------------------

--------Em anexo encontram-se informações do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, bem 

como do Vereador Daniel Bastos, que foram lidas.-----------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, de acordo com a alínea a) do nº1 do artº 21º do Regulamento de Taxas 

deliberou,  por  unanimidade,  isentar  a Associação Cultural  Bunheirense do pagamento  da taxa 

devida pelo encerramento do livro de obra, relativo ao processo de construção da cobertura sobre 

a bancada (LI/2016/010), no valor de 4,21 € (quatro euros e vinte e um cêntimos).-----------------------

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

URBANO DA TORREIRA –   RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – A 12 do corrente mês de junho, o 

Sr.  Vice-Presidente  da  Câmara  elaborou  o  seguinte  despacho:  “Concurso  Público  –  

Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira. ------------------------------------------

--------Tendo em consideração a apreciação técnica produzida pela equipa projetista às listas de  

erros  e  omissões  apresentadas,  aprovo  as alterações propostas  constantes  na ata do  júri  do  

procedimento, devendo manter-se inalterado o valor base do procedimento.-------------------------------

--------O prazo para entrega de proposta deverá ser prorrogado até às 19:00h do dia 20 de junho  

de 2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Face ao previsto no CCP deve o júri do procedimento dar sequência imediata às decisões  

proferidas no presente despacho.----------------------------------------------------------------------------------------

--------Mais determino que este despacho seja presente a reunião de Câmara para ratificação, em  

conformidade com o nº3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Sr. Vice-Presidente da Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------

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

URBANO DA TORREIRA – PROPOSTA DE JURI - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  – A 2 do 

corrente mês de junho, o Sr. Presidente da Câmara elaborou o seguinte despacho: “Proposta de  

Júri – Concurso Público – Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira. ------
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--------Em virtude do Sr.  Eng. Fernando Almiro Alves de Miranda,  membro do júri  do concurso  

mencionado em epígrafe se ter aposentado, determino que seja substituído pelo membro suplente  

Drª. Manuela Ribeiro passando o júri do procedimento de Concurso Público para a execução da  

empreitada a ter a seguinte constituição: Membros efetivos: Engª Maria Leonor Farelo Mendes  

Silva – Presidente; Sr. José Manuel Reis Lopes Faria e Drª Manuela Ribeiro.------------------------------

--------Com as competências previstas no nº1 do artigo 69 do diploma legal citado.-----------------------

--------Mais determino que o presente despacho seja enviado a reunião de Câmara para ratificação,  

em conformidade com o nº3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Sr. Presidente da Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

URBANO DA TORREIRA – PROPOSTA DE JURI -  RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  – A 12 do 

corrente mês de junho, o Sr. Vice-Presidente da Câmara elaborou o seguinte despacho: “Proposta  

de Júri – Concurso Público – Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira. - -

--------Em virtude do Sr. José Manuel Reis Lopes Faria ter entrado de férias, determino que seja  

substituído pelo membro suplente, passando o júri do procedimento de Concurso Público para a  

execução  da empreitada  a  ter  a  seguinte  constituição:  Membros  efetivos:  Engª  Maria  Leonor  

Farelo Mendes Silva – Presidente; Dr. Carlos Afonso e Drª Manuela Ribeiro.------------------------------

--------Com as competências previstas no nº1 do artigo 69 do diploma legal citado.-----------------------

--------Mais determino que o presente despacho seja enviado a reunião de Câmara para ratificação,  

em conformidade com o nº3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Sr. Vice-Presidente da Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------

 -------EMPREITADA  DE  “PARQUE  DE  LAZER  DO  MONTE”  –  AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE 

TRABALHOS Nº 8 – Foi presente o auto de medição de trabalhos nº 8 da empreitada de “Parque 

de Lazer do Monte”, adjudicada a António Saraiva e Filhos, Lda, no valor de 42.992,15 € (quarenta  

e dois mil novecentos e noventa e dois euros e quinze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

respetivo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -------EMPREITADA “OFICINA DAS ARTES” – AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS Nº 9  – 

Foi presente o auto de medição de trabalhos nº 9 da empreitada “Oficina das Artes”, adjudicada a 

Edibeiras  –  Edifícios  e  Obras  Públicas  das  Beiras,  Lda,  no  valor  de  13.485,40  €  (treze  mil 

quatrocentos e oitenta e cinco euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -

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

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

 -------CONCURSO  PÚBLICO  INTERNACIONAL  PARA  O  FORNECIMENTO  CONTÍNUO  DE 

ENERGIA  ELÉTRICA  ÀS  INSTALAÇÕES  ALIMENTADAS  EM  MÉDIA  TENSÃO,  BAIXA 

TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL E BAIXA TENSÃO NORMAL - ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA  DOS  MUNICÍPIOS  DE  ALBERGARIA-A-VELHA,  ANADIA,  AGRUPAMENTO  DAS 

ENTIDADES ADJUDICANTES DO MUNICÍPIO DE AVEIRO, ESTARREJA, ILHAVO, MURTOSA, 

OLIVEIRA  DO  BAIRRO,  OVAR,  SEVER  DO  VOUGA,  VAGOS  E  DA  COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO, ENTIDADES QUE INTEGRAM O AGRUPAMENTO 

DE ENTIDADES ADJUDICANTES.-------------------------------------------------------------------------------------

--------Foi  presente  pelo Senhor  Vice-Presidente  da Câmara uma informação,  à qual  anexa as 

peças  do  procedimento  para  o  lançamento  de  um  Concurso  Público  Internacional  para  o 

“Fornecimento contínuo de energia elétrica às instalações alimentadas em média tensão, baixa 

tensão especial, baixa tensão normal e baixa tensão normal – iluminação pública” dos Municípios 

de Albergaria-a-Velha, Anadia, Agrupamento de entidades adjudicantes do Município de Aveiro, 

Estarreja,  Ilhavo, Murtosa,  Oliveira do Bairro,  Ovar,  Sever  do Vouga, Vagos e da Comunidade 

Intermunicipal  da  Região  de  Aveiro,  entidades  que  integram  o  Agrupamento  de  Entidades 

Adjudicantes,  o qual  se anexa fotocópia à presente ata e se dá aqui  por  reproduzido para os 

devidos efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou, por unanimidade o seguinte:- -

--------a)Adotar o procedimento de concurso público com publicidade internacional, para a formação 

do contrato, nos termos da alínea b) do nº1 do artº 20º e do artigo 38º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------b) Aprovar o programa do procedimento e caderno de encargos apresentados e remeter as 

referidas peças do procedimento à Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, para que, em 

conformidade com os artigos 130º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, concretize o 

fornecimento objeto do presente procedimento.---------------------------------------------------------------------
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--------c)  Aprovar  o  nome  dos  membros  constantes  da  alínea  c)  da  citada  informação,  para 

constituírem o júri, para condução do procedimento de formação de contrato, nos termos do nº1 do 

artigo 67º do CCP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------d)  Designar  a  Comunidade  Intermunicipal  da  Região  de  Aveiro  como  representante  do 

agrupamento para efeitos de condução do procedimento de formação do contrato, nos termos do 

nº2 do artigo 39º, do CCP:-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------e)  Aprovar  a  seguinte  repartição  de  encargos  e  constante  da  alínea  e)  da  já  citada 

informação:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2017 – 37.900,40€ (trinta e sete mil novecentos euros e quarenta cêntimos);----------------------

--------2018 – 454.804,77€ (quatrocentos  e cinquenta  e quatro mil  oitocentos  e quatro  euros  e 

setenta e sete cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2019 – 416.904,37€ (quatrocentos e dezasseis mil novecentos e quatro euros e trinta e sete 

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

--------A estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------

--------Mais foi deliberado, também por unanimidade, remeter a presente repartição de encargos à 

Assembleia Municipal para aprovação.---------------------------------------------------------------------------------

 -------PROTOCOLO  PARA  A  CONSTITUIÇÃO  DE  AGRUPAMENTO  DE  ENTIDADES 

ADJUDICANTES - Foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara a minuta de Protocolo para a 

Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes, que tem como objetivo o lançamento de 

um Concurso Público Internacional para o fornecimento contínuo de energia elétrica às instalações 

alimentadas em média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão normal e baixa tensão normal – 

iluminação pública,  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.-------------------------------------------------------------------------------

 -------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.--------------------------------------------------------------------
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--------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,                                                                            

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