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Ata n.º 10/2017

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE MAIO DE 2017

--------No dia quatro de maio 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 e Maria Emília Morais Carrabau.--------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que o Senhor Vereador Francisco Augusto Valente Pereira
chegaria atrasado à reunião, 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 – 3.887.378,97€ (três milhões,
oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e oito euros e noventa e sete cêntimos) e
Operações Não Orçamentais – 409.120,68€ (quatrocentos e nove mil, cento e vinte euros e
sessenta e oito cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TORREIRA – PEDIDO DE ISENÇÃO DE
PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – Foi presente o
requerimento registado sob o n.º 1738, em nome da Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira,
datado de 13 de abril de 2017, a solicitar a isenção de pagamento da taxa devida pela emissão da
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licença de ruído para a realização das festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Sucesso, a
levar a efeito na freguesia da Torreira, nos próximos dias 4, 5, 6 e 7 de maio.------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, isentar a Fábrica da
Igreja Paroquial da Torreira, 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 em
prol das tradições da nossa Terra.---------------------------------------------------------------------------------------------- Durante a apresentação do ponto seguinte deu entrada na sala de reuniões o Senhor
Vereador Francisco Augusto Valente Pereira, assumindo o seu lugar na mesa ----------------------------- CONCURSO PÚBLICO “IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO AGLOMERADO
URBANO DA TORREIRA” - ABERTURA DE PROCEDIMENTO - Foram presentes o Projeto e as
Peças do Procedimento, relativos ao Concurso Público para a Execução da Empreitada de
“Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira”, cujo valor base é de
1.243.023,96€ (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, vinte e três euros e noventa e seis
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos acima indicados,
bem como proceder à abertura de concurso público para a execução da obra.----------------------------- CONCURSO PÚBLICO “IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO AGLOMERADO
URBANO DA TORREIRA” - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS - Foi presente uma informação do
Senhor Presidente, a propor a repartição de encargos da empreitada supra indicada, da seguinte
forma:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ano de 2017 – 470.000,00€ (quatrocentos e setenta mil euros);---------------------------------------------- Ano de 2018 – 773.023,96€ (setecentos e setenta e três mil, vinte e três euros e noventa e
seis cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente repartição de encargos
CONCURSO PÚBLICO “IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO AGLOMERADO
URBANO DA TORREIRA” - PROPOSTA DE JÚRI - A Câmara Municipal deliberou, unanimidade,
designar para o procedimento acima indicado a seguinte constituição de júri:-------------------------------------Membros efetivos: Eng. Fernando Miranda – Presidente; Eng.ª Leonor Farelo e Sr. José
Manuel Reis Lopes Faria.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Nas suas faltas e impedimentos, o presidente do Júri será substituído pela Eng.ª Leonor
Farelo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membros suplentes: Dr.ª Manuela Ribeiro e Dr. Carlos Afonso---------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO ANO LETIVO 2016/2017 – ENSINO PRÉ-ESCOLAR COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – Foi presente uma informação da técnica superior Ana
Paula Rendeiro dando conta que a encarregada de educação do aluno João António Guedes
Andrade, que se encontra a frequentar o ensino pré-escolar, na Escola de S. Silvestre, solicitou a
componente de apoio à família e que de acordo com a deliberação de 05/05/2016, o aluno, terá
direito a uma redução de 50% do valor da refeição.---------------------------------------------------------------Câmara Municipal, após ter analisado a informação, referida, deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio constante na mesma.-------------------------------------------------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 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.------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSOCIAÇÃO CLUBE CAÇA E PESCA DA MURTOSA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Foi
presente o ofício registado sob o número 1866, datado de 18 de abril de 2017, da Associação
Clube Caça e Pesca da Murtosa, dando conta que realiza nos dias 22 e 23 de abril, a prova
“Clássica sobre Perdizes – II Troféu da Homenagem a José Matos”, na Zona de Caça Municipal da
Murtosa e que tem como objetivo proporcionar a vinda de participantes de vários pontos do país,
inclusive de Espanha, dando-lhes a conhecer o nosso concelho, pelo que solicita um apoio à
autarquia para que possa fazer face aos custos que irão ter com a organização do evento.------------------ A Câmara Municipal analisou o pedido, supra referido, tendo deliberado, por unanimidade,
atribuir um subsídio, no montante de 500,00€ (quinhentos euros), para ajudar a Associação Clube
Caça e Pesca da Murtosa nos custos com a organização do evento acima referido.---------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLOTURISMO E
UTILIZADORES DA BICICLETA - O Senhor Presidente informou que esteve presente no XIV
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Congresso Ibérico “A Bicicleta e a Cidade”, que este ano se realizou dos dias 26 a 29 de abril, em
Saragoça, Espanha, tendo a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores da
Bicicleta suportado os custos da sua inscrição e do seu adjunto, pelo que propôs a atribuição de
um subsídio no valor de 70,00€ (setenta euros) àquela federação para comparticipação dos custos
associados à participação dos dois representantes da autarquia no referido congresso.----------------------- A Câmara Municipal depois de analisar a proposta, deliberou, por unanimidade, atribuir à
Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta um subsídio no valor de 70,00€
(setenta euros) dos custos associados à participação dos dois representantes da autarquia no XIV
Congresso Ibérico “ A Bicicleta e a Cidade”.---------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DO 1.º CICLO
DO CELEIRO E DE SÃO SILVESTRE - Foi presente uma informação da colaboradora Eliana
Barroqueiro propondo a atribuição de um subsídio, no montante de 1.677,00€ (mil seiscentos e
setenta e sete euros), à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de
Infância e Escolas do Ensino Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre, para que
possa assumir os encargos inerentes ao serviço de refeições e acompanhamento das crianças no
período de almoço, durante os meses de maio e junho de 2017, nas Escola de S. Silvestre e da
E.B.I da Torreira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a informação, citada, tendo deliberado, por unanimidade, atribuir
à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância e Escolas do Ensino
Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre um subsídio, no montante de 1.677,00€ (mil
seiscentos e setenta e sete euros), para que possa assumir os encargos inerentes ao serviço de
refeições e acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os meses de maio e
junho de 2017, nas Escola de S. Silvestre e da E.B.I da Torreira.--------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO E PRÉ-PRIMÁRIA DO MONTE - Foi presente uma
informação da colaboradora Eliana Barroqueiro propondo a atribuição de um subsídio, no montante
de 2.551,90€ (dois mil, quinhentos e cinquenta e um euros e noventa cêntimos), à Associação de
Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária do Monte, para que
possa assumir os encargos inerentes ao serviço de refeições e acompanhamento das crianças no
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período de almoço, durante os meses de maio e junho de 2017, na Escola do Monte e no Centro
Escolar da Saldida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, após análise da informação, mencionada, deliberou, por unanimidade,
atribuir à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária
do Monte, um subsídio, na importância de 2.551,90€ (dois mil, quinhentos e cinquenta e um euros
e noventa cêntimos), para que possa assumir os encargos inerentes ao serviço de refeições e
acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os meses de maio e junho de 2017,
na Escola do Monte e no Centro Escolar da Saldida. ------------------------------------------------------------- PROCESSO LI/2016/176 – LURDES FILIPA TAVARES DA SILVA MACIEL – PEDIDO DE
REDUÇÃO DE TAXAS AO ABRIGO DO CARTÃO JOVEM MUNICIPAL – Foi presente o
requerimento registado sob o número 178, datado de 4 de abril de 2017, em nome de Lurdes Filipa
Tavares da Silva Maciel, em que solicita a redução de 30%, no valor do pagamento da licença de
construção a que se refere o processo de obras LI/2016/176, em conformidade com o regulamento
do cartão jovem municipal. O requerimento encontra-se acompanhado do parecer técnico, da
informação do Chefe da DAF, da informação da Gestora do Procedimento e do despacho do
Vereador do Pelouro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal atento o exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir o desconto de 30%
no valor da taxa referente à licença de construção de uma habitação unifamiliar.-------------------------- PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DA
MURTOSA PARA O ANO DE 2017 – RETIFICAÇÃO DE PROPOSTA ANEXA À DELIBERAÇÃO
DE CÂMARA DATADA DE 20 DE ABRIL DE 2017 (ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DA TORREIRA) –
Foi presente uma informação da técnica superior Rosa Almeida, datada de 27 de abril de 2017,
dando conta que ao elaborar o protocolo com a Associação Náutica da Torreira verificou que da
proposta do Senhor Vice-Presidente os valores que constam como sendo os de formação, na
realidade dizem respeito à candidatura para o velejador sénior Paulo Silva: 5.1) Área de apoio 1.1
a) Inscrição de atletas e treinador: 100% da documentação de liquidação de despesa até 290,00€
(duzentos e noventa euros); 5.2) Área de apoio 1.1 b) Exames médicos: 100% da documentação
de liquidação de despesa até 10,00€ (dez euros); 5.3) Área de apoio 1.1 d) Equipamentos
Desportivos: 100% da documentação de liquidação de despesa até 1.821,64€ (mil oitocentos e
vinte e um euros e sessenta e quatro cêntimos); Assim, os valores referentes aos escalões de
formação que deveriam constar da proposta eram: 5.1) Área de apoio 1.1 a) Inscrição de atletas e
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treinador: 100% da documentação de liquidação de despesa até 200,00€ (duzentos euros); 5.2)
Área de apoio 1.1 b) Exames médicos: 100% da documentação de liquidação de despesa até
150,00€ (cento e cinquenta euros); 5.3) Área de apoio 1.1 d) Equipamentos Desportivos: 100% da
documentação de liquidação de despesa até 2.816,14€ (dois mil oitocentos e dezasseis euros e
catorze cêntimos); 5.4) Área de apoio 1.1 e) Combustíveis das viaturas: 40% da documentação de
liquidação de despesa até 594€ (quinhentos e noventa e quatro euros); 5.5) Área de apoio 1.1 f)
Manutenção das viaturas: 50% da documentação de liquidação de despesa até 875€ (oitocentos e
setenta e cinco euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo em consideração que a proposta foi apresentada e aprovada na Reunião de Câmara,
de 20 de abril de 2017, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à aprovação da
proposta retificada, apresentada pelo Vereador Daniel Bastos, da qual se anexa cópia à presente
ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legas.-------------------------------------------------------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 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.---------------------------------------------------------------

