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Ata n.º 11/2017

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE MAIO DE 2017

--------No dia dezoito 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 Vice-Presidente Januário Vieira da
Cunha tendo comparecido 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 Vice-Presidente informou que o Senhor Presidente não estaria presente na
reunião por se encontrar a gozar uns dias de férias.----------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Augusto José Lopes Soares de Oliveira, residente no Beco
Aido do Afonso, n. º 4 Monte, que gostaria de saber se já foi lançada a concurso a estrada que dá
serventia a sua casa, uma vez que se encontra a entrar pelas traseiras, e como está a situação da
desafetação da parcela do terreno do domínio público para o domínio privado da autarquia na Rua
da sua residência.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Eng.º Daniel Bastos referiu que a Câmara Municipal está a trabalhar no projeto, uma vez
que, além da construção de muros e da pavimentação, é necessário proceder à execução das
respetivas infraestruturas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação à segunda questão o Senhor Vice-Presidente referiu que o processo
administrativo de desafetação se encontra em curso, estando a sua conclusão para breve.-----------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – Não houve pedido de intervenção.----------------
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--------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 – 3.984.641,78€ (três milhões,
novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um euros e setenta e oito cêntimos) e
Operações Não Orçamentais – 380.316,76€ (trezentos e oitenta mil, trezentos e dezasseis euros e
setenta e seis cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TORREIRA – PEDIDO DE ISENÇÃO DE
PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - 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 ocupação de via pública emitida para o
cortejo da procissão da festa da Senhora do Bom Sucesso, que se realizou no dia 7 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 .-------------------------------------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2016/2017 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS
ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - Foi presente uma informação da trabalhadora
Ana Paula Rendeiro, datada de 10 de maio de 2017, relativa ao assunto em epígrafe, dando conta
que a encarregada de educação da aluna Lara Vieira Costeira, que se encontra a frequentar o 1.º
ciclo do ensino básico no Centro Escolar da Saldida, apresentou um documento da segurança
social que atesta que a criança beneficia do 2.º escalão de abono de família. ------------------------------------ A Câmara Municipal, após ter analisado a informação, referida, deliberou, por unanimidade
deferir o pedido de atribuição de apoio requerido (escalão B de apoio de ação social escolar –
redução de 50% no valor da refeição e a 25,45€ para aquisição de manuais escolares) pela
encarregada de educação.------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DA
MURTOSA PARA O ANO DE 2017 – APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA – Foi presente pelo
Senhor Vice-Presidente uma proposta de atribuição de subsídios à Associação Cultural
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Bunheirense, no âmbito do PAC 2017, que se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida
para os devidos efeitos legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, tendo em consideração: As normas orientadoras do programa de apoio
às associações e coletividades do Município da Murtosa; O atual quadro financeiro do País,
também refletido nas dificuldades sentidas pelas Autarquias Locais; A necessidade crescente de
garantir a sustentabilidade económica das ações a promover pelas entidades já referidas; O
reconhecimento e necessária diferenciação do trabalho, envolvimento e, por consequência,
contributo dado, por cada coletividade/associação, para o desenvolvimento social e cultural da
comunidade murtoseira, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor
Vice-Presidente, atribuindo o subsídio nos termos constante da mesma.----------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO – O Senhor

Vice-Presidente informou que a Associação de Atletismo de Aveiro, organizou em parceria com
o Município, no dia 1 de maio de 2017, o IV Torneio João Ruela de atletismo, que se realizou na
Pista Simplificada de Atletismo, situada no Parque Municipal da Saldida, propondo para o efeito
atribuir àquela associação um subsídio de 1.000,00€ (mil euros).----------------------------------------------------- A Câmara Municipal tendo em consideração a informação, supra referida, deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsídio, no montante de 1.000,00€ (mil euros), à Associação de
Atletismo de Aveiro para fazer face aos encargos inerentes à realização da referida prova.---------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA - O
Senhor Vice-Presidente propôs a atribuição de um subsídio no montante de 640,00€ ao
Agrupamento de Escolas da Murtosa, com o objetivo de apoiar a iniciativa do Dia Mundial do Livro
(140,00€) e de complementar o Orçamento Participativo da Escola (500,00€) tendo em conta a
enorme relevância cívica e pedagógica da iniciativa e o facto do orçamento de base, atribuído pelo
Ministério da Educação, manifestamente limitar os investimentos propostos pelos alunos.-------------------- A Câmara Municipal, tendo em consideração a informação referida, deliberou, por
unanimidade, atribuir, ao Agrupamento de Escolas da Murtosa, um subsídio no valor de 640,00€
(seiscentos e quarenta euros), destinado à iniciativa realizada no âmbito das comemorações do
Dia Mundial do Livro e complementar o Orçamento Participativo da Escola. ------------------------------------- ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DA TORREIRA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Foi presente o
ofício n.º 19/2017, datado de 2017-04-26, da Associação Filantrópica da Torreira, a informar que
procedeu à aquisição de cadeiras para equipar o seu auditório, de modo a poder acolher todos os
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assistentes que participam nas suas ações institucionais, solicitando à Câmara Municipal uma
contribuição para fazer face aos custos inerentes com esta compra.------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Filantrópica da
Torreira, um subsídio no valor de 1.147,59€ (mil cento e quarenta e sete euros e cinquenta e nove
cêntimos), destinado à comparticipação da aquisição de 50 cadeiras.---------------------------------------------- DRAGÕES DA MURTOSA – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - Foi presente um
email, da Associação “Os Dragões da Murtosa”, datado de 8 de maio, a solicitar a atribuição de
um subsídio para a aquisição de prémios, para o XXII Torneio de Sueca, que se encontra a
decorrer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido, citado, tendo deliberado, por
unanimidade, atribuir à Associação “Os Dragões da Murtosa”, um subsídio no montante de
150,00€ (cento e cinquenta euros), destinado à aquisição de prémio para o evento, referido.-------------- NÚCLEO DO SPORTING CLUBE PORTUGAL DA MURTOSA – PEDIDO DE SUBSÍDIO Foi presente o ofício registado sob o n.º 2133, datado de 058/05/2017, do Núcleo Sportinguista
da Murtosa, dando conta que realiza o “VIII Mega Torneio de Sueca”, com equipas de todo o
Distrito de Aveiro. Sendo o evento uma despesa elevada para as atuais possibilidades do Núcleo,
mas tendo em vista que a maior beneficiada será a Comunidade Murtoseira, solicita a atribuição de
uma pequena verba.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido, supra referido, tendo deliberado, por unanimidade,
atribuir um subsídio, no montante de 150,00€ (cento e cinquenta euros), para a aquisição de
troféus destinados ao VIII Mega Torneio de Sueca do Núcleo Sportinguista da Murtosa.------------------- APOIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL – Foram presentes as
candidaturas ao apoio municipal ao arrendamento habitacional, anexo às quais se encontram os
relatórios técnicos da Dr.ª Ana Paula Rendeiro e a respetiva proposta do Senhor Vice-Presidente
da Câmara, datada de 15 de maio de 2017, que se anexa à presente ata e se dá aqui por
reproduzida para todos os efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar da intenção de não admitir as
candidaturas apresentadas pelos requerentes Sónia Cláudia Calado Simões Evangelho, Rosabel
Oliveira Ruela, Marta Raquel Silva Gravato, António José Rodrigues Tavares, Mónica Alexandra
Correia Simões Barbosa, José Bernardo da Silva, Vera Mónica da Silva Marques, Susana Raquel
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Godinho da Silva Frio, Fernando Pinho Silva e Alcina Maria Fernandes Pereira pelas razões e nas
condições constantes da proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, também por unanimidade, notificar os requerentes Carlos Filipe Oliveira
Tavares, Tânia Raquel Marques Silva, Alfredo José da Silva Amaral, Sónia Maria da Silva Dias,
Ana Maria Mendoza Hernandez, Dinis Pinho Tavares, Virgínia da Silva Rodrigues Tigeleiro, José
Júlio da Cruz Baptista, Paula Cristina Valente Padinha, Ana Daniela da Silva Gravato, Florindo
Saraiva da Graça, Albertina de Jesus rebelo, Ana Ria Hungria Vieira, Marta Isabel Cirne
Fernandes, Ana Carolina Vieira da Cunha, Alice Maria Dias Paiva de Oliveira, Liliana Francisca da
Silva Maciel, André Filipe Tavares dos Santos, Maria Clara Costa Bastos, Mónica Clara Lopes
Antão Rodrigues, Joana Filipa Pereira Matos, Rute Lara da Silva Brandão, João Manuel pereira
Marques, Paula Cristina de Oliveira e Silva, Carina Marques da Cunha, Diana Francisca Pinto da
Silva, Maria do Rosário Augusta da Silva, Helena Maria Soares Fernandes, Rosa de Jesus Camola
da Silva, Maria Natália da Silva Marques, Natália dos Anjos da Silva Toscano, Cristina Maria
Cunha da Silva, Avelino Maria da Silva Neno, Suzy Christina Silva, Ana Patrícia Vitorino da Silva,
Ricardo José da Cunha Matos, Marcia Raquel Miguéis Matos, Lídia de Oliveira Leite, Ana Isabel
Tavares de Oliveira Carinha, Beatriz de Jesus Mendes Viola, Maria do Céu da Silva Carinha
Santos, Stephanie Guedes de Oliveira, Maria Luísa Tavares Pereira Fonseca, Isabel Palmira de
Oliveira e Silva e Vera Lúcia Oliveira Santos da admissão da sua candidatura, bem como, do valor
das respetivas comparticipações e condições constantes da proposta.---------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, também, por unanimidade, ao abrigo do n.º 3, do artigo 14.º
prorrogar, até 31 de dezembro de 2017, as atribuições de apoio aos requerentes Carlos Filipe
Oliveira Tavares e Avelino Maria da Silva Neno.---------------------------------------------------------------------------- Deliberou, igualmente, por unanimidade, ao abrigo também do n.º 3, do artigo 14.º por se
tratarem de casos que revelam uma evidente carência económica que justifica a excecionalidade
da decisão, conceder, por mais um ano, o apoio aos requerentes Alfredo José da Silva Amaral,
Sónia Maria da Silva Dias, Ana Daniela da Silva Gravato, Alice Maria Dias Paiva de Oliveira,
Carina Marques da Cunha e Maria do Rosário Augusta da Silva.---------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 3, DA EMPREITADA
“HABITAÇÃO SOCIAL NA MURTOSA – OUTEIRO DA MACEDA – EXECUÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 3, da
empreitada de “Habitação Social na Murtosa – Outeiro da Maceda – execução de Infraestruturas”,
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adjudicada à firma Sociedade Construções Civis e Obras públicas – António Rodrigues
Parente, S.A., no valor de 10.232,83€ (dez mil, duzentos e trinta e dois euros e oitenta e três
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 10.846,80€ (dez mil, oitocentos e
quarente e seis euros e oitenta cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 7, DA EMPREITADA
“PARQUE DE LAZER DO MONTE” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º
7, da empreitada de “Parque de Lazer do Monte”, adjudicada à firma António Saraiva e Filhos,
Lda., no valor de 44.877,31€ (quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete euros e trinta e um
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 47.569,95€ (quarenta e sete mil,
quinhentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco 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
“OFICINA DAS ARTES” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 8, da
empreitada de “Oficina das Artes”, adjudicada à firma Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas das
Beiras, Lda, no valor de 17.296,91€ (dezassete mil, duzentos e noventa e seis euros e noventa e
um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 18.334,72€ (dezoito mil,
trezentos e trinta e quatro euros e setenta e dois cêntimos).------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RELATÓRIO MENSAL DAS DESPESAS PAGAS COM CARTÃO DE CRÉDITO – Foi
presente o relatório detalhado da utilização do cartão de crédito, por parte do Senhor Presidente da
Câmara, no mês de abril de 2017, que se anexa fotocópia à presente ata e se dá aqui por
reproduzido para todos os efeitos legais.------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do mesmo.----------------------------------------------------------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 Vice-Presidente deu a reunião por
encerrada eram dezoito horas e trinta 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.---------------------------------------------------------------

