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Ata n.º 17/2017

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03 DE AGOSTO DE 2017

--------No dia três de agosto 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.-------------- O Senhor Presidente informou que a Senhora Vereadora Maria Emília Morais Carrabau
chegaria mais tarde, altura em que se faz referência na ata.-----------------------------------------------------------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 – 5.188.888,66€ (cinco milhões,
cento e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito euros e sessenta e seis cêntimos) e
Operações Não Orçamentais – 395.869,73€ (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e
sessenta e nove euros e setenta e três cêntimos).------------------------------------------------------------------------ COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DE PARDELHAS – ISENÇÃO DO

PAGAMENTO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO
DO SENHOR VICE-PRESIDENTE - Foi presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da
Câmara a isentar a Comissão Fabriqueira da Paróquia de Pardelhas do pagamento de taxas,
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referente à licença de ocupação de via pública emitida para a realização do arraial popular, na
Praça Jaime Afreixo, durante os festejos em honra de S. Lourenço, que decorrerão nos dias 12 e
13 de agosto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
do Senhor Vice-Presidente da Câmara, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento
de Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destinou à realização de uma
iniciativa em prol das tradições da nossa Terra.--------------------------------------------------------------------------- AMMRAP ASSOCIAÇÃO MURTOSA MOTARDS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE
TAXAS DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR
VICE-PRESIDENTE - Foi presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara a isentar a
AMMRAP Associação Murtosa Motards do pagamento de taxas, referente à licença de ruído
emitida para o convívio motard, que se realizou no dia 29 de julho, nas instalações da antiga
escola Padre António Morais da Fonseca, sita na Avenida do Emigrante.------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
do Senhor Vice-Presidente da Câmara, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento
de Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destina à realização de uma
iniciativa de relevante interesse para o Município.------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 6, DA EMPREITADA
“HABITAÇÃO SOCIAL NA MURTOSA – OUTEIRO DA MACEDA – EXECUÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 6, 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 20.740,35€ (vinte mil, setecentos e quarenta euros e trinta e cinco
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 21.984,77€ (vinte e um mil,
novecentos e oitenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos).------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 8, DA EMPREITADA DE
“MOLHE NORTE DO PORTO DE ABRIGO DA TORREIRA” - Foi presente o auto de medição de
trabalhos contratuais n.º 8, da empreitada de “Molhe Norte do Porto de Abrigo da Torreira”,
adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 24.497,58€
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(vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescido de
IVA à taxa legal em vigor, num total de 25.967,43€ (vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e sete
euros e quarenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 4, DA EMPREITADA DE
“REABILITAÇÃO DA RUA DA BÉSTIDA” - Foi presente o auto de medição de trabalhos
contratuais n.º 4, da empreitada de “Reabilitação da Rua da Béstida”, adjudicada à firma
Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 13.641,40€ (treze mil, seiscentos e
quarenta e um euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de
14.459,88€ (catorze mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos).------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Maria Emília Morais Carrabau deu entrada na reunião tendo assumido
o seu lugar na mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTORIZAÇÃO PARA O RECRUTAMENTO DE TRABALHADOR COM VISTA À
OCUPAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO PREVISTO E NÃO OCUPADO NO MAPA DE
PESSOAL: TÉCNICO SUPERIOR – LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL - Pelo Senhor
Presidente da Câmara foi presente uma proposta de autorização para o recrutamento de um
trabalhador com vista à ocupação de posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de
pessoal: Técnico Superior – licenciatura em engenharia civil, que se anexa à presente ata e se dá
aqui por integralmente reproduzida para os devidos efeitos legais.---------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente
da Câmara e consequentemente autorizar a abertura de procedimento concursal.----------------------------- AUTORIZAÇÃO PARA O RECRUTAMENTO DE TRABALHADOR COM VISTA À
OCUPAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO PREVISTO E NÃO OCUPADO NO MAPA DE
PESSOAL: FISCAL MUNICIPAL - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta
de autorização para o recrutamento de um trabalhador com vista à ocupação de posto de trabalho
previsto e não ocupado no mapa de pessoal: Fiscal Municipal, que se anexa à presente ata e se dá
aqui por integralmente reproduzida para os devidos efeitos legais.--------------------------------------------
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--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente
da Câmara e consequentemente autorizar a abertura de procedimento concursal.----------------------------- AUTORIZAÇÃO PARA O RECRUTAMENTO DE DOIS TRABALHADORES COM VISTA À
OCUPAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS E NÃO OCUPADOS NO MAPA DE
PESSOAL: DOIS ASSISTENTES OPERACIONAIS, PARA A DIVISÃO DE PLANEAMENTO E
OBRAS- Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta de autorização para o
recrutamento de dois trabalhadores com vista à ocupação de postos de trabalho previstos e não
ocupados no mapa de pessoal: dois assistentes operacionais, para a Divisão de Planeamento e
Obras, que se anexa à presente ata e se dá aqui por integralmente reproduzida para os devidos
efeitos legais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente
da Câmara e consequentemente autorizar a abertura de procedimento concursal.----------------------------- JOGOS FLORAIS DA MURTOSA 2017 - Tendo em consideração o n.º 2 do regulamento
dos Jogos Florais da Murtosa, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir como tema:
“Murtosa, Pátria do Moliceiro”.------------------------------------------------------------------------------------------------ Mais deliberou, também por unanimidade, definir como prazo de entrega dos trabalhos o dia
29 de setembro de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRÉMIO DE FOTOGRAFIA DA MURTOSA 2017 - Tendo em consideração o n.º 2 do
regulamento do Prémio de Fotografia da Murtosa, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
definir como tema: “O teu planeta é a tua terra”.------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou, também por unanimidade, definir como prazo de entrega dos trabalhos o dia
29 de setembro de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- MINUTA DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “IMPLEMENTAÇÃO DO
REMATE SUL DO AGLOMERADO URBANO DA TORREIRA” - Foi presente a minuta do contrato
da empreitada de “Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira”, adjudicada
à firma Manuel Francisco de Almeida, S.A.-------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta, supra referida.-------------------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 trinta e cinco 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.---------------------------------------------------------------

