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Ata n.º 14/2017

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

--------No dia seis de julho 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 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 – 5.581.169,34€ (cinco milhões,
quinhentos e oitenta e um mil, cento e sessenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos) e
Operações Não Orçamentais – 426.844,90€ (quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta
e quatro euros e noventa cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DE APOIOS PARA O ANO LETIVO DE 2017/2018 NO ÂMBITO DA AÇÃO
SOCIAL ESCOLAR – O Senhor Presidente propôs que este ponto fosse retirado para que
pudesse ser feita uma avaliação mais cuidada às opções do Governo sobre esta matéria no
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sentido da autarquia se posicionar numa atitude de complementaridade ajudando assim as famílias
a fazer face aos encargos com a educação.-------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Francisco Augusto Valente Pereira deu entrada na sala de reuniões tendo
tomado o seu lugar na mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINIÇÃO DOS PRÉMIOS PECUNIÁRIOS DAS REGATAS, CORRIDAS E CONCURSO
DE PAINÉIS DE EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS PARA O ANO DE 2017 – Foi presente uma
proposta de definição dos prémios supra mencionados, elaborada pelo Vice-Presidente da Câmara
Municipal de que se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos
legais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.------------------- APOIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL - Foi presente pelo Senhor
Vice-Presidente a informação de que se anexa cópia à presente ata, dando-se aqui por
reproduzida para todos os efeitos legais.------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação supra referida, tendo deliberado,
por unanimidade, conceder os apoios ao arrendamento, em conformidade e nos termos da
proposta apresentada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PLURIDISCIPLINAR DE INVENTÁRIO E CADASTRO –
ALTERAÇÃO DOS MEMBROS – Foi presente uma proposta do Sr. Presidente da Câmara, datada
de 30 de junho de 2017, a sugerir, na sequência da aposentação do Eng.º Fernando Miranda, a
alteração da constituição da Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro, que
passará a ser a seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Manuel dos Santos Baptista, que presidirá;----------------Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Carlos Manuel Ferreira Afonso;---------------------------Técnica Superior, Maria José Valente Fernandes Rodrigues;--------------------------------------------------Técnico Superior, João Manuel Lopes Fidalgo; e-------------------------------------------------------------------Fiscal Municipal, Manuel Martinho Tavares de Sousa.------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, supra referida.----------------- ACDM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO MONTE – OCUPAÇÃO DE VIA
PÚBLICA – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE - Foi presente o
despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara a isentar a ACDM – Associação Cultural e
Desportiva do Monte do pagamento de taxas, referente à licença de ocupação de via pública
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emitida para a colocação de um atrelado de apoio ao bar do pavilhão, durante os dias em que se
realizou o torneio Garcicup (28 de junho a 1 de julho), com o objetivo de angariação de fundos
destinados à pratica desportiva.------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 ao desenvolvimento
dos fins estatutários da associação.------------------------------------------------------------------------------------------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MURTOSA – OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE - Foi presente o despacho do
Senhor Vice-Presidente da Câmara a isentar a Santa Casa da Misericórdia do pagamento de
taxas, referente à licença de ocupação de via pública emitida para o Desfile Medieval, que se
realizou no dia 2 de julho, pelo Infantário daquela instituição.---------------------------------------------------------- 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 ao desenvolvimento
dos fins estatutários da Santa Casa.------------------------------------------------------------------------------------------ CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – CNE ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS –
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICEPRESIDENTE - Foi presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara a isentar a Corpo
Nacional de Escutas do pagamento de taxas, referente à licença de ruído emitida para a
realização da Festa dos Santos Populares, que se realizou no dia 25 de junho no Largo da Igreja
Matriz da 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 em prol das tradições da nossa Terra.--------------------------------------------------------------------------- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TORREIRA – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO –
RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE - Foi presente o despacho do
Senhor Vice-Presidente da Câmara a isentar a Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira do
pagamento de taxas, referente à licença de ruído emitida para a realização da Festa dos Santos
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Populares, que se realizou no dia 18 de junho no Largo da Capela da Nossa Senhora da Paz,
Quintas do Norte - 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.--------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ACDM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA
DO MONTE - “RIA COM PEDAL” - Foi proposto pelo Senhor Vice-Presidente a atribuição de um
subsídio, no valor de 85,00€, ao ACDM – Associação Cultural e Desportiva do Monte referente
à inscrição gratuita de um conjunto de participantes na atividade, “Ria com Pedal”, que fizeram
parte da organização da Câmara Municipal de Estarreja e de um conjunto de bombeiros
voluntários que se inscreveram ao abrigo do disposto no Regulamento de Diferenciação Positiva
da Atividade de Bombeiro Voluntário.------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal face o exposto, deliberou, por unanimidade, ao ACDM – Associação
Cultural e Desportiva do Monte, um subsídio no montante de 85,00€ (oitenta e cinco euros),
destinado a comparticipar os custos associados à inscrição gratuita de um conjunto de
participantes na atividade “Ria com Pedal”.--------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À NÁUTIC A DESPORTIVA OVARENSE – “54º EDIÇÃO DO
CRUZEIRO DA RIA” - Foi presente o ofício registado sob o n.º 2909, da Náutica Desportiva
Ovarense, datado de 16 de junho, a informar que, vai levar a efeito nos próximos dias 19 e 20 de
agosto, a 54º edição do Cruzeiro da Ria, com duas regatas entre Ovar – Aveiro e volta. Atendendo
às vultosas despesas com o evento, solicita o apoio financeiro da Autarquia, que ajude a custear
as mesmas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido, supra referido, tendo deliberado, por unanimidade,
atribuir, à Náutica Desportiva Ovarense, um subsídio no montante de 100,00€ (cem euros),
destinado a apoiar a organização do evento.------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente ausentou-se da reunião por um dos beneficiários ser seu familiar.-------------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO ANO LETIVO 2016/2017 – BOLSA DE ESTUDO AOS
ALUNOS DO SECUNDÁRIO – Foi presente pela trabalhadora Rosa Almeida a listagem dos
alunos, que requereram a bolsa de estudo, por frequentarem o ensino secundário na Murtosa, de
acordo com a proposta de apoios para o ano letivo de 2016/2017 no âmbito da ação social escolar,
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estabelecidos pela Câmara Municipal, na sua reunião de 05/05/2016, 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 e atribuir as bolsas em conformidade.-------------------------------------------------- O Senhor Presidente deu entrada na sala de reuniões tendo assumido o seu lugar na
mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO ANO LETIVO 2016/2017 – APOIO NO ÂMBITO DOS
TRANSPORTES ESCOLARES – Foi presente pela trabalhadora Rosa Almeida a listagem dos
alunos, que requereram o reembolso dos transportes escolares de acordo com a proposta de
apoios para o ano letivo de 2016/2017 no âmbito da ação social escolar, estabelecidos pela
Câmara Municipal, na sua reunião de 05/05/2016, 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 SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA – O
Senhor Presidente propôs a atribuição de um subsídio, no valor de 1.000,00€, ao Agrupamento
de Escolas para comparticipar a atividade realizada no âmbito do Dia Mundial do Livro - “As
canções da minha escola” do escrito e cantor Luís Portugal, e para aquisição de prémios para os
melhores alunos participantes no “European Cycling Challenge 2017”, competição por equipas de
ciclistas em meio urbano, que decorreu de 1 a 31 de maio.------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal face o exposto deliberou, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de
Escolas um subsídio no valor de 1.000,00€ (mil euros), sendo 500,00€ (quinhentos euros) para
comparticipar a atividade realizada no âmbito do Dia Mundial do Livro, e 500,00€ (quinhentos
euros) para aquisição de prémios para os melhores alunos participantes no “European Cycling
Challenge 2017”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA, NO
ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES – A Câmara
Municipal no âmbito da ação social escolar, sustentada legalmente no previsto na alínea hh), do n.º
1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tem vindo a comparticipar as refeições dos
alunos que se encontram a frequentar o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico.------------
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-------- Assim, a Câmara Municipal, na continuidade desta ação e de acordo com a informação
fornecida pela referida entidade, deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para o
Agrupamento de Escolas da Murtosa do valor de 13.800,23€ (treze mil e oitocentos euros e
vinte e três cêntimos), relativo à comparticipação das refeições fornecidas durante os meses de
janeiro e fevereiro do ano de 2017, aos alunos já identificados.------------------------------------------------------ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS À ASSOCIAÇÕES DE CRIADORES DA RAÇA HOLSTEIN
DA REGIÃO CENTRO, E PARA O DESENVOLVIMENTO DA ESTAÇÃO DE APOIO À
BOVINICULTURA LEITEIRA, NO ÂMBITO DA 4.ª FEIRA AGRÍCOLA – O Senhor Presidente da
Câmara informou que se irá realizar de 12 a 16 de julho, no Parque da Saldida, a 4.ª Feira Agrícola
da Murtosa, resultando, tal evento, de uma parceria estabelecida com a Associação de Criadores
da Raça Holstein da Região Centro e com a Associação para o Desenvolvimento da Estação de
Apoio à Bovinicultura Leiteira. Assim, para que as associações em causa possam concretizar as
ações propostas, nomeadamente a realização dos respetivos concursos das raças Holstein-Frisia
e Marinhoa, propôs:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A celebração do protocolo de colaboração, de que se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por
reproduzida para todos os efeitos legais, e a consequente atribuição de um subsídio no valor de
14.000,00€ (catorze mil euros) à Associação de Criadores da Raça Holstein da Região Centro,
estando aqui incluída toda a responsabilidade com a respetiva logística;------------------------------------ A celebração do protocolo de colaboração, de que se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por
reproduzida para todos os efeitos legais, e a consequente atribuição de um subsídio no valor de
5.200,00€ (cinco mil e duzentos euros) à Associação para o Desenvolvimento da Estação de
Apoio à Bovinicultura Leiteira.------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tendo em consideração as propostas do Senhor Presidente deliberou,
por unanimidade, aprovar as minutas dos protocolos e atribuir os referidos subsídios. ----------------------- ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR, NO
ÂMBITO DO REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO
VOLUNTÁRIO – Foi presente uma informação da técnica superior Ana Paula Rendeiro, dando
conta que, na sequência do requerimento apresentado, o bombeiro voluntário Paulo Jorge Arrojado
da Silva Baptista preenche os requisitos elencados no Regulamento de Diferenciação Positiva da
Atividade de Bombeiros Voluntário na Murtosa, com vista a poder usufruir das comparticipações
previstas no n.º 5, do artigo 5.º daquele regulamento.-------------------------------------------------------------

7

-------- A Câmara Municipal tendo em consideração a informação, supra citada, deliberou, por
unanimidade, proceder à comparticipação das despesas documentalmente comprovadas, no valor
716,77€ (setecentos e dezasseis euros e setenta e sete cêntimos) no que diz respeito à
alimentação, aquisição de manuais escolares e material escolar, pelo bombeiro voluntário, já
referido, relativas aos seus descendentes: Tiago Salgado Baptista que frequenta o 1.º ciclo do
ensino básico, e Daniel Salgado Baptista que frequenta o 3.º ciclo do ensino básico.-------------------------- PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR LIQUIDADO DO IMI NO ÂMBITO DO
REGULAMENTO MUNICIPAL DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO NA MURTOSA –
DOMINGOS ANTÓNIO DE OLIVEIRA CASCAIS – Foi presente o requerimento registado sob o
número 2652, de 02 de junho de 2017, em nome de Domingos António de Oliveira Cascais 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 do documento comprovativo do valor patrimonial do imóvel 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 225,30€ (duzentos e vinte e cinco euros e trinta
cêntimos), correspondente a 60% do valor liquidado do IMI. O valor, acima referido, deverá ser
reembolsado em duas tranches, no valor de 112,68€ e 112,62€, respetivamente, mediante
apresentação dos documentos comprovativos de liquidação.--------------------------------------------------------- REDUÇÃO DA TAXA A PAGAR RELATIVA AO ACESSO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS NO
ÂMBITO DO REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO
VOLUNTÁRIO – Foi requerido pelos bombeiros Domingos António de Oliveira Cascais (para a sua
enteada Vitória Matos Carvalho), e Arlindo Manuel de Oliveira e Sousa a redução da taxa a pagar
relativa ao acesso às Piscinas Municipais, no âmbito do Regulamento de Diferenciação Positiva da
Atividade de Bombeiro Voluntário.---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal de acordo com o Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade
de Bombeiro Voluntário, deliberou, por unanimidade proceder à redução de 50% na taxa a pagar
relativa ao acesso às Piscinas Municipais, mediante emissão de uma cópia da parte da ata a fim
de ser apresentada no ato da inscrição nas Piscinas Municipais.-----------------------------------------------
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------- MARIA HELENA DOS SANTOS SERRADO SILVA – REQUERIMENTO DE
RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURA NA VIA PÚBLICA – Foi presente o
requerimento número 1708, de 12/04/2017, em nome de Maria Helena dos Santos Serrado Silva
em que solicita o ressarcimento por danos causados na sua viatura na via pública, na freguesia da
Torreira, no dia 12 de março de 2017. O requerimento encontra-se acompanhado de orçamento,
de relatório de ocorrência da Guarda Nacional Republicana, de auto de inquirição de testemunha e
do relatório elaborado pelo Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Carlos Manuel Ferreira
Afonso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal atenta o processo apresentado, deliberou, por unanimidade proceder
ao ressarcimento, à requerente acima identificada, os danos causados na sua viatura no valor total
de 247,24€ (duzentos e quarenta e sete euros e vinte e quatro cêntimos) correspondente a
duzentos e quinze euros e vinte e quatro cêntimos com IVA incluído à taxa legal em vigor e ainda o
valor de 32,00€ (trinta e dois euros) referente à certidão do relatório de ocorrência. --------------------------- CESSÃO DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CAFETARIA-BAR
DA PRAIA DO MONTE BRANCO, SITO NA TORREIRA - Foi presente o requerimento registado
sob o n.º 3154, da empresa Resende Pineda, Lda., datado de 23 de junho de 2017, a solicitar a
aprovação de sub-aluguer do Café-Bar da Praia do Monte Branco no período compreendido entre
20 de junho e 31 de dezembro de 2017. Informa que o sub-aluguer será feito ao Sr. António Miguel
Costeira Nunes Almeida, gerente do espaço desde a sua abertura.-------------------------------------------------- A Câmara Municipal depois de analisar o pedido deliberou, por unanimidade, nos termos do
artigo 6.º, ponto 6.3 do caderno de encargos, autorizar o sub-aluguer do Café-Bar da Praia do
Monte Branco, mantendo o cessionário Resende Pineda, Lda. a sua posição jurídica e
responsabilidades decorrentes do contrato celebrado com a Câmara Municipal.-------------------------------- PROPOSTA DE REVISÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E
EDIFICAÇÃO - Foi presente uma informação da técnica superior Rosa Almeida, datada de 27 de
junho de 2017, dando conta de que, durante o período de inquérito público, que ocorreu de 10 de
maio a 21 de junho, não foram apresentadas quaisquer sugestões relativamente à proposta de
Revisão do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação.----------------------------------------------------A Câmara Municipal, atenta a informação supra referida, deliberou, por unanimidade, aprovar
o Revisão do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, de que se anexa fotocópia à
presente ata e se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos legais.--------------------------------------
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--------Mais deliberou, por unanimidade, remeter o documento à Assembleia Municipal para
aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DE DOAÇÃO DE TERRENO (INTEGRADO NA JÁ REALIZADA AMPLIAÇÃO
DO CEMITÉRIO DO BUNHEIRO) À JUNTA DE FREGUESIA DO BUNHEIRO – Foi presente pelo
Senhor Presidente da Câmara Municipal uma proposta de doação de terreno à Junta de Freguesia
do Bunheiro da qual se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os
efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A câmara Municipal, atenta a informação supra citada, deliberou, por unanimidade, doar à
Junta de Freguesia o prédio inscrito a favor do Município, na matriz rústica da Freguesia do
Bunheiro sob o número 6412, com a área de 2190m2, descrito na Conservatória do registo Predial
da Murtosa sob o número 11176/20170619 ao qual se atribui o valor patrimonial de 18.069,89€
(dezoito mil e sessenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos).---------------------------------------------------- ANTÓNIO MESQUITA DA SILVA – ABDICAÇÃO DA CONCESSÃO DE TERRENO NO
CEMITÉRIO DA MURTOSA – Foi presente a exposição em nome de António Mesquita da Silva,
registada sob o número 2719, de 9 de junho de 2017, em que informa que perfazendo 10 anos, a
contar do dia 09/06/2017, abdica da concessão a favor do Município da Murtosa, da sepultura
adquirida por António Maria da Silva, seu pai, com o n.º 1, da fila D, do Cemitério da Murtosa.-------------- A Câmara Municipal atenta a exposição, deliberou, por unanimidade, aceitar a concessão da
sepultura com o n.º 1, da fila D, do Cemitério da Murtosa, nos termos constantes do requerimento.
------- AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 2 E N.º 3, DA EMPREITADA
DE “REABILITAÇÃO DA RUA DA BÉSTIDA” - Foram presentes os autos de medição de
trabalhos contratuais n.º 2 e n.º 3, da empreitada de “Reabilitação da Rua da Béstida”, adjudicada
à firma Paviazemeis – Pavimentação de Azeméis, Lda., nos valores de 17.731,00€ (dezassete
mil, setecentos e trinta e um euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de
18.794,86€ (dezoito mil, setecentos e noventa e quatro euros e oitenta e seis cêntimos), e
12.119,50€ (doze mil cento e dezanove euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, num total de 12.846,67€ (doze mil, oitocentos e quarenta e seis euros e sessenta e sete
cêntimos), respetivamente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os autos, bem como autorizar o
respetivo pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 4 E N.º 5, DA EMPREITADA
DE “HABITAÇÃO SOCIAL NA MURTOSA – OUTEIRO DA MACEDA - EXECUÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS ” - Foram presentes os autos de medição de trabalhos contratuais n.º 4 e
n.º 5, 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., nos valores de 33.859,00€ (trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e
nove euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 35.890,54€ (trinta e cinco mil,
oitocentos e noventa euros e cinquenta e quatro cêntimos), e 44.152,75€ (quarenta e quatro mil,
cento e cinquenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
num total de 46.801,92€ (quarenta e seis mil, oitocentos e um euros e noventa e dois cêntimos),
respetivamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os autos, bem como autorizar o
respetivo pagamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 6 E N.º 7, DA EMPREITADA
DE “MOLHE NORTE DO PORTO DE ABRIGO DA TORREIRA” - Foram presentes os autos de
medição de trabalhos contratuais n.º 6 e n.º 7, da empreitada de “Molhe Norte do Porto de Abrigo
da Torreira”, adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., nos valores de
42.063,60€ (quarenta e dois mil e sessenta e três euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor, num total de 44.587,42€ (quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete
euros e quarenta e dois cêntimos), e 38.644,40€ (trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro
euros e quarenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 40.963,06€
(quarenta mil, novecentos e sessenta e três euros e seis cêntimos), respetivamente.--------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os autos, bem como autorizar o
respetivo pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 10, DA EMPREITADA DE
“OFICINA DAS ARTES” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 10, da
empreitada de “Oficinas das Artes”, adjudicada à firma Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas
das Beiras, Lda., no valor de 27.108,56€ (vinte e sete mil, cento e oito euros e cinquenta e seis
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 28.735,07€ (vinte e oito mil,
setecentos e trinta e cinco euros e sete cêntimos).-----------------------------------------------------------------
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--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE LICENÇA DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA FORA DO CONTINGENTE, PARA O CONCELHO DA MURTOSA, EM
REGIME DE ESTACIONAMENTO CONDICIONADO – Foi presente o requerimento registado sob
o número 3167, de 26 de junho de 2017, em nome de Táxis Carrelha, Lda. em que solicita que lhe
seja emitida a licença de táxi para transporte de pessoas com mobilidade reduzida fora do
contingente, para o Concelho da Murtosa, em regime de estacionamento condicionado que se
encontra devidamente instruído, acompanhado dos respetivos documentos e do auto de vistoria.- -------- A Câmara Municipal atenta o exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir à empresa Táxis
Carrelha Lda. a respetiva licença de táxi para transporte de pessoas com mobilidade reduzida fora
do contingente, para o Concelho da Murtosa, em regime de estacionamento condicionado,
podendo, neste regime, estacionar em qualquer local reservado para o efeito, até ao limite dos
lugares fixados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dezanove horas, 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.------------------------------------------------------------------------------

