
Ata n.º 12/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE JUNHO DE 2017 

--------No dia um 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 Senhor  Vice-Presidente Januário  Vieira da Cunha e os 

Senhores  Vereadores  Arminda  Maria  Tavares  Fernandes,  António  Jorge  Feio  Bacelar  Vilar, 

Francisco Augusto Valente Pereira e Maria Emília Morais Carrabau.-----------------------------------------

-------- O Senhor Presidente deu conhecimento que o Vereador Daniel Henriques de Bastos não 

estaria presente na reunião por se encontrar a acompanhar uma equipa de reportagem de uma TV 

Brasileira que se encontra a fazer um documentário sobre o nosso território.------------------------------

-------- Informou, ainda, que o Senhor Vereador  Francisco Augusto Valente Pereira 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 – 4.501.042,53€ (quatro milhões, 

quinhentos  e  um mil,  quarenta  e  dois  euros  e  cinquenta  e  três  cêntimos)  e  Operações  Não 

Orçamentais – 407.275,07€ (quatrocentos e sete mil,  duzentos e setenta e cinco euros e sete 

cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    ---- PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – PROCESSO CE/2017/85 – MARIA DA 

GLÓRIA FIDALGO HENRIQUES FRADE - Foi presente o processo n.º CE/2017/85, em nome de 

Maria da Glória Fidalgo Henriques Frade, relativo a um pedido de certidão de compropriedade (2 

compartes)  para o prédio rústico sito na Rua Martim Moniz,  freguesia e concelho da Murtosa, 

inscrito no Serviço de Finanças sob o número seis mil quinhentos e vinte e três, 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.-----------------------------------------------------------      

    ---- FREGUESIA  DA TORREIRA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 

ASSOCIADAS  A  LICENÇA  ESPECIAL  DE  RUÍDO  E  LICENÇA  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 Junta de Freguesia da Torreira do 

pagamento de taxas, referente à licença de ruído e da ocupação de via pública emitida para o 

desfile de Carnaval da Torreira, que se realizou no dia 28 de maio na Torreira.---------------------------

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

    ---- AGRUPAMENTO  DE  ESCOLAS  DA  MURTOSA   –  PEDIDO  DE  ISENÇÃO  DO 

PAGAMENTO  DAS  TAXAS  ASSOCIADAS  A  LICENÇA  DA  ATIVIDADE  DESPORTIVA 

“CICLOTURISMO”– RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE  -  Foi 

presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara a isentar o Agrupamento de Escolas 

da  Murtosa do  pagamento  de  taxas,  referente  ao  licenciamento  da  atividade  desportiva 

“Cicloturismo”, que se realizou no dia 25 de maio, no âmbito do programa de Atividades da Escola,  

do concelho Murtosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 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 de relevante interesse para o Município.-------------------------------------------------------------       
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    ---- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO DO MONTE – PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE À  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E 

LICENÇA  DE  OCUPAÇÃO  DE  VIA  PÚBLICA  -  Foi  presente  o  despacho  do  Senhor  Vice-

Presidente da Câmara a isentar a Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António do Monte do 

pagamento de taxas, referente às licenças especial de ruído e de ocupação de via pública emitida 

para o cortejo da procissão eucarística em nome do Santíssimo Sacramento, que se realizou no 

dia 21 de maio  no Monte.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------FÁBRICA  DA  IGREJA  PAROQUIAL  DE  PARDELHAS  –  PEDIDO  DE  ISENÇÃO  DE 

PAGAMENTO  DA  TAXA  REFERENTE  À  LICENÇA  ESPECIAL  DE  RUÍDO  E  LICENÇA  DE 

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA - Foi presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

a  isentar  a  Fábrica da Igreja  Paroquial  de Pardelhas do  pagamento  de taxas,  referente  às 

licenças  especial  de  ruído  e  de ocupação  de via pública  emitida  para  o  cortejo  da  procissão 

eucarística em nome do Santíssimo Sacramento, que se realizou no dia 28 de maio em Pardelhas.

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

    ----FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DA MURTOSA – PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE À  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E 

LICENÇA  DE  OCUPAÇÃO  DE  VIA  PÚBLICA  -  Foi  presente  o  despacho  do  Senhor  Vice-

Presidente da Câmara a isentar a Fábrica da Igreja de Santa Maria da Murtosa do pagamento 

de taxas, referente às licenças especial  de ruído e de ocupação de via pública emitida para o 

cortejo da procissão eucarística em nome do Santíssimo Sacramento, que se realiza no dia 4 de 

junho na Murtosa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 ------- Nesta altura da Ordem de Trabalhos, deu entrada na sala de reuniões o Senhor Vereador 

Francisco Augusto Valente Pereira que tomou o seu lugar na mesma.---------------------------------------

   ----- PEDIDO  DE  REEMBOLSO  DO  VALOR  LIQUIDADO  DO  IMI  NO  ÂMBITO  DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO NA MURTOSA – 

MARIA AUGUSTA BASTOS VALENTE LOPES – Foi presente o requerimento registado sob o 

número 2161, de 10 de maio de 2017, em nome de Maria Augusta Bastos Valente Lopes em que 

solicita, ao abrigo do Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiro Voluntário 

na  Murtosa,  o  reembolso  do  valor  liquidado,  relativo  ao  IMI  associado  à  habitação  própria 

permanente.  O  requerimento  encontra-se  devidamente  acompanhado  do  comprovativo  da 

liquidação do IMI, de cópia da caderneta predial urbana e de declaração emitida pela Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa. --------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo por base o citado regulamento, deliberou, 

por unanimidade, proceder ao reembolso de 159,74€ (cento e cinquenta e nove euros e setenta e 

quatro cêntimos), correspondente a 75% do valor liquidado do IMI.----------------------------------           

     - - - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA PARA 

REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE ESTUDO -  PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DA EBI DA TORREIRA 

- Foi presente o pedido do Agrupamento de Escolas da Murtosa – Pré-Escolar e 1.º Ciclo da 

EBI da Torreira, dando conta que os alunos deste estabelecimento, irão realizar uma visita de 

estudo, no dia 6 de junho, ao Museu Municipal de Ílhavo e Navio Museu de St. André, em Aveiro. 

Em  virtude  de  nem  todas  as  famílias  possuírem  condições  económicas  que  permitam  a 

participação dos seus educandos nas visitas, solicita a comparticipação possível da Autarquia para 

que o projeto se concretize.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido, supra referido, tendo deliberado, por 

unanimidade, atribuir um subsídio, ao Agrupamento de Escolas da Murtosa, no valor de 225,00€ 

(duzentos e vinte e cinco euros) destinado a apoiar os alunos carenciados do Pré-Escolar e 1.º 

Ciclo da EBI da Torreira, na visita de estudo, referida.---------------------------------------------------            

     - - - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARIA 

DA MURTOSA – “III CAMINHA COM ESTRELAS” – Foi presente o ofício registado sob o número 

2134, de 9 de maio de 2017, do Centro Social e Paroquial de Santa Maria da Murtosa, dando 
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conta que irá realizar uma caminhada de angariação de fundos, no dia 9 de junho, solicitando para 

o efeito um apoio para fazer face aos custos associados com a atividade.----------------------------------

-------- A Câmara Municipal analisou o pedido, supra referido, tendo deliberado, por unanimidade, 

atribuir ao Centro Social  e Paroquial  de Santa Maria da Murtosa um subsídio, no montante de 

150,00€ (cento e cinquenta euros),  para ajudar  a fazer face aos custos associados com a “III  

Caminhada com Estrelas”.---------------------------------------------------------------------------------------            

 ------- 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” participou nas festividades da Nossa Senhora do 

Bom Sucesso, realizadas em inícios de maio, e ajudou na organização das comemorações do Dia 

Municipal do Bombeiro, realizadas no dia 21 de maio, pelo que propôs a atribuição de um subsídio 

no valor de 1.250,00€ para fazer face aos custos inerentes com estas duas atividades.----------------

-------- 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  1.250,00€  (mil  duzentos  e  cinquenta  euros),  destinado  aos  custos  associados  à 

operacionalização destes eventos. ----------------------------------------------------------------------------            

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TORREIRA  – Foi 

presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 29 de maio de 2017, que a 

seguir se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------“No  nosso  Concelho  ainda  persistem  um  conjunto  de  tradições  que  se  revelam  de  enorme 

importância cultural, social e até económica. Exemplo deste facto são as romarias que ainda continuam a  

ser promovidas pelas Paróquias através de um punhado de homens dedicados conhecidos normalmente 

por “Comissão de Festas”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O reconhecimento por parte da Autarquia ao mérito e importância destas iniciativas é, antes de mais,  

um sinal de coerência para com uma estratégia de promoção e valorização da identidade de um povo.------

--------É  frequente  este  tipo  de  iniciativas  gerarem  atratividade  junto  de  comerciantes  (feirantes)  que  

procuram estas  reuniões  festivas  para  desenvolveram alguma  atividade  comercial  instalando  as  suas  

tendas ou caravanas no espaço público. Tal ação tem-se, por vezes, manifestado geradora de alguns  

conflitos, nomeadamente na circulação rodoviária dado que não existe qualquer controle prévio no que a  

essa ocupação diz respeito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Assim, torna-se fundamental a intervenção da Câmara Municipal no licenciamento e definição do tipo  

de ocupação do espaço público, de forma a serem acautelados todos os interesses envolvidos e criadas as  

condições para que as forças de segurança possam exercer a sua atividade fiscalizadora.----------------------

--------Este  tipo  de  envolvimento  da  Autarquia  gerará,  para  a  mesma,  uma  receita  proveniente  do  

licenciamento da ocupação do espaço público.-------------------------------------------------------------------------------

--------Efetivamente,  a  receita  em  causa  resultará,  de  forma  direta,  das  dinâmicas  promovidas  pela 

comunidade não me parecendo, salvo melhor opinião, razoável a Câmara Municipal reconhecer mérito e  

importância nessas iniciativas, hoje cada vez mais difíceis de materializar, pois dependem, do ponto de  

vista financeiro, exclusivamente dos recursos da comunidade envolvida e, simultaneamente, cobrar taxas 

relativas ao evento sem que lhe caiba qualquer responsabilidade na organização.---------------------------------

--------Face  ao  exposto  proponho  que,  por  principio,  em  cumprimento  das  funções  licenciadoras  da 

Autarquia e como estimulo à preservação destas tradições, seja atribuído um subsidio no valor das taxas  

cobradas pela ocupação de espaço publico à Fabrica da Igreja organizadora da respetiva romaria.-----------

--------Nos pressupostos supra referidos proponho, desde já, a atribuição de um subsidio à Fabrica da 

Igreja da Torreira no valor de 1.040,00€ (mil e quarenta euros) tendo em conta as taxas de ocupação de via 

publica cobradas no âmbito das festas organizadas, pela entidade referida, em honra da Nossa Senhora do  

Bom Sucesso, conforme informação, em anexo, dos serviços administrativos”.------------------------------------  

--------A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  proposta,  supra  referida,  deliberou,  por 

unanimidade,  atribuir  à  Fábrica  da  Igreja  Paroquial  da  Torreira  um subsídio,  no  montante  de 

1.040,00€ (mil e quarenta euros), correspondente ao valor das taxas cobradas pela ocupação do 

espaço público no âmbito das festas em honra de Nossa Senhora do Bom Sucesso, organizadas 

pela citada entidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     - - - ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  AO  CLUBE  NORTADA  AVENTURA  -  “EXTREME 

DOWNWIND” -  Tendo em consideração o que se encontra na proposta de atribuição de apoios no 

âmbito  do  PAC 2017,  a  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  celebrar  protocolo  de 

colaboração  com a coletividade,  supra  referida,  tendente  à  realização  da  prova  de kitesurf  já 

citada,  assumindo  a  autarquia,  do  ponto  de  vista  logístico,  a  cedência  do  autocarro  para  o 

transporte de atletas e o apoio financeiro no valor de 1.000,00€ (mil euros) a concretizar mediante 

a apresentação de documentos de despesa.--------------------------------------------------------------             

   ----- Neste  período  dos  trabalhos  a  Senhora  Vereadora  Arminda  Maria  Tavares  Fernandes 

ausentou-se da reunião, em virtude de dois dos premiados serem seus familiares diretos.------------
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   ----- V CONCURSO LITERÁRIO ESCOLAR DA MURTOSA - Foi presente a ata da reunião do 

júri  do  Concurso  Literário  Escolar  da  Murtosa,  referente  à  atribuição  de  prémios  e  menções 

honrosas,  do  referido  concurso,  que  foi  lida  e  se  anexa  à  presente  ata,  dando-se  aqui  por 

reproduzida para os devidos efeitos legais, acompanhada por uma informação da colaboradora 

Rosa Almeida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  da  ata,  supra  referida,  tendo  deliberado,  por 

unanimidade, aprová-la e atribuir os prémios em conformidade com a citada informação.- -              

 -------Terminada esta deliberação, a Senhora Vereadora Arminda Maria Tavares Fernandes entrou 

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

   ----- OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA NAS FESTAS DO S.  PAIO 2017 –  ATRIBUIÇÃO DE 

LUGARES –  Pelo Senhor  Vice-Presidente  da Câmara foi  presente  uma informação  relativa  à 

ocupação  da  via  pública  nas  Festas  do S.  Paio,  na  Torreira,  referente  ao ano  de  2017,  que 

decorrerão entre os dias 6 e 10 de setembro, a qual foi lida e se anexa à presente ata, dando-se 

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

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação tendo deliberado, por unanimidade, 

aprovar as normas orientadoras propostas, que servirão de base à distribuição dos lugares pelos 

interessados na ocupação dos mesmos, no período das Festas do S.  Paio da Torreira, no ano de 

2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

    ---- ATRIBUIÇÃO DE LOTES DE TERRENO PARA AUTO-CONSTRUÇÃO - Foi presente a ata 

da  Comissão  de  Análise  das  candidaturas  para  atribuição  de  lotes  de  terreno  para  auto-

construção, depois de analisadas as reclamações efetuadas por alguns dos candidatos.--------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento da ata da Comissão de Análise, referida, da qual 

se anexa cópia à presente ata dando-se aqui por reproduzida para todos os efeitos legais, tendo, 

com base na mesma, deliberado, por unanimidade:----------------------------------------------------------------

-------- Notificar, através de carta registada com aviso de receção, os candidatos Fátima Teresa 

Brandão da Fonseca e Silva, Luís Miguel Miranda Brandão, Maria de Fátima Martins Pais Pombo, 

Cecília Fernandes Vigário e Rui André Carinha de Pinho, de manter a decisão de não admissão 

das suas candidaturas, pelos fundamentos constantes da ata da Comissão de Análise, citada, da 

qual se deve enviar cópia conjuntamente com a notificação;---------------------------------------                

    ---- FIXAÇÃO  DO PREÇO E  DA FORMA DE  ALIENAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS  EM 

GRANITO -  Em virtude da empreitada em curso de requalificação da Rua da Béstida a Autarquia 
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possui, neste momento, uma quantidade em excesso de paralelepípedos em granito, pelo que o 

Senhor Presidente propôs que se procedesse à fixação do preço unitário e da forma de alienação, 

dos mesmos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal depois de analisar a proposta deliberou, por unanimidade, fixar o preço 

de venda dos paralelepípedos em 0,10€ (dez cêntimos) que inclui IVA à taxa legal em vigor, cada 

unidade, e a forma de alienação é o ajuste direto, mediante solicitação do interessado.--                 

     - - - COMUNICAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADJUDICADOS AO 

ABRIGO DA LOE PARA 2017 – Para efeitos do disposto no n.º 4 e n.º 12 do artigo 49.º da Lei n.º  

41/2016,  de 28 de dezembro,  foi  presente  pelos serviços  de contratação pública o mapa dos 

contratos de prestação de serviços, adjudicados ao abrigo da LOE para 2017, referente ao mês de 

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

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

--------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 quarenta 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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