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Ata n.º 7/2017

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE MARÇO DE 2017

--------No dia trinta e um de março de dois mil e dezassete, nesta Vila da Murtosa, edifício dos
Paços do Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu, extraordinariamente, o
Executivo da Câmara Municipal, pelas dezoito horas, sob a presidência do Senhor Presidente
Joaquim Manuel dos Santos Baptista, tendo comparecido os Senhores Vereadores Daniel
Henriques de Bastos, Arminda Maria Tavares Fernandes, António Jorge Feio Bacelar Vilar,
Francisco Augusto Valente Pereira.-------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara informou que o Senhor Vice-Presidente Januário Vieira da
Cunha não estaria presente na reunião por se encontrar na Comunidade Intermunicipal da Região
de Aveiro numa reunião referente ao Programa PAPERA; Informou, ainda, que a Senhora
Vereadora Maria Emília Morais Carrabau não estaria presente na reunião por motivos familiares,
pelo que lhe foi justificada a falta.-----------------------------------------------------------------------------------------------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.----------------------------------------------------------------------------------------------------- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTES AO ANO DE 2016 - Foram presentes os documentos de prestação de contas,
elaborados em conformidade com as regras estabelecidas no POCAL e na Resolução n.º 4/2001 –
2.ª Secção do Tribunal de Contas, alterada pela Resolução n.º 6/2013, Resolução n.º 2/2014, de
27 de novembro, Resolução n.º 44/2015 do Tribunal de Contas e Resolução n.º 3/2016, de 18 de
janeiro de 2017, referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016.---------------------
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--------O processo apresentado incorpora os seguintes documentos: Balanço, Demonstração de
Resultados, Demonstração de Resultados Financeiros, Demonstração de Resultados
Extraordinários, Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas,
Mapa de Controlo Orçamental da Despesa, Mapa de Controlo Orçamental da Receita, Execução
Anual das Grandes Opções do Plano, Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos,
Execução Anual das Atividades Mais Relevantes, Mapa Resumo dos Fluxos de Caixa, Mapa dos
Fluxos de Caixa, Mapa das Contas de Ordem, Mapa Resumo das Contas de Ordem, Balancete
das Garantias e Cauções (contas de ordem), Mapa de Operações de Tesouraria, Mapa da
Caracterização da Entidade, Mapa do Ativo Bruto (Imobilizado Bruto), Mapa de Amortizações e
Provisões, Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas, Modificações Orçamentais,
Mapa da Contratação Administrativa – Situação dos Contratos, Mapa das Transferências
Correntes Concedidas, Mapa das Transferências de Capital Concedidas, Mapa das Transferências
Correntes Obtidas, Mapa das Transferências de Capital Obtidas, Mapa dos Subsídios Obtidos,
Mapas dos Empréstimos, Mapa do Endividamento – Outras Dívidas a Terceiros e Anexo –
Operações de Tesouraria Emitidas e Não Cobradas, Relatório de Gestão e Anexo ao Relatório,
Mapa de Aquisição de Imóveis, Mapa de Venda de Imóveis, Mapa de Adjudicações de Obras
Públicas, Mapa da Participação em Entidades Societárias, Mapa da Participação em Entidades
Não Societárias, Declaração dos Compromissos Plurianuais, Declaração de Pagamentos e
Recebimentos em Atraso, Mapa de Descontos e Retenções, Mapa de Entregas de Descontos e
Retenções, Mapa Síntese de Bens Inventariados, Declarações de Responsabilidade emitidas ao
abrigo do n.º 12 da Resolução n.º 3/2016, de 18 de janeiro de 2017 do Tribunal de Contas,
Resumo Diário de Tesouraria de 31/12/2016, Síntese das Reconciliações Bancárias, Mapa de
Fundos de Maneio, Relação dos funcionários em situação de Acumulação de Funções e Relação
Nominal dos Responsáveis.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pela análise do Mapa dos Fluxos de Caixa verifica-se o seguinte movimento orçamental: de
Receita 7.977.937,91€ (sete milhões, novecentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e sete
euros e noventa e um cêntimos) e de Despesa 6.414.489,45€ (seis milhões, quatrocentos e
catorze mil, quatrocentos e oitenta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos), transitando um
saldo de 3.547.603,25€ (três milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e três euros e
vinte e cinco cêntimos) para a gerência seguinte. Em operações de tesouraria registou-se a
entrada de fundos no valor de 421.793,03€ (quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e
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três euros e três cêntimos) e de saída um montante de 381.597,80€ (trezentos e oitenta e um mil,
quinhentos e noventa e sete euros e oitenta cêntimos), transitando para a gerência seguinte um
saldo de 443.630,39€ (quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta euros e trinta e nove
cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No Mapa das Contas de Ordem verifica-se que transitou para a gerência seguinte
3.514.594,21€ (três milhões, quinhentos e catorze mil, quinhentos e noventa e quatro euros e vinte
e um cêntimos) referente a Garantias e Cauções e 23.862,43€ (vinte e três mil, oitocentos e
sessenta e dois euros e quarenta e três cêntimos) de Recibos para Cobrança. ----------------------------------No Mapa de Demonstração de Resultados verificou-se que o exercício de 2016 teve um
resultado líquido positivo de 1.030.711,10€ (um milhão, trinta mil, setecentos e onze euros e dez
cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O processo incorpora, ainda, a certificação legal das contas emitida pelo Revisor Oficial de
Contas ao abrigo do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, nomeado pela Assembleia
Municipal na sessão de 30 de Abril de 2014.--------------------------------------------------------------------------------Feita a análise dos documentos de prestação de contas, passou-se à votação, tendo os
mesmos sido aprovados por maioria, com o voto contra do Vereador António Jorge Feio Bacelar
Vilar e com os votos favoráveis dos restantes eleitos locais.------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter os documentos de prestação de contas à
Assembleia Municipal para apreciação e votação.-----------------------------------------------------------------------APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO DE 2016 – Considerando que o ponto 2.7.3.1 a 2.7.3.5 das considerações
técnicas do POCAL determinam que:------------------------------------------------------------------------------------------A aplicação do resultado líquido do exercício é aprovada pelo órgão deliberativo mediante
proposta fundamentada do órgão executivo;---------------------------------------------------------------------------------No início de cada exercício, o resultado do exercício anterior é transferido para a Conta 59
“Resultados transitados”;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando houver saldo positivo na Conta 59 “Resultados transitados”, o seu montante pode
ser repartido da seguinte forma:-------------------------------------------------------------------------------------------------a) Reforço do património;--------------------------------------------------------------------------------------------------b) Constituição ou reforço de reservas.-------------------------------------------------------------------------
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--------É obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da Conta 51 “Património”
corresponda a 20% do ativo líquido;--------------------------------------------------------------------------------------------Sem prejuízo do supra referido, deve constituir-se o reforço anual da Conta 571 “Reservas
legais”, no valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício.-----------------------------------------------------A Câmara Municipal, com base nos fundamentos acima mencionados e do constante no
relatório de gestão, deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que o resultado
líquido do exercício de 2016 no valor de 1.030.711,10€ (um milhão, trinta mil, setecentos e onze
euros e dez cêntimos), seja aplicado no reforço das Reservas Legais, uma vez que o valor do
Património já apresenta uma taxa superior a 20% do Ativo Líquido, não sendo por isso necessário
reforçar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INVENTÁRIO DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS – Foi presente o
Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação, documentos que
foram apreciados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Inventário de Bens, Direitos e
Obrigações Patrimoniais constante do processo apresentado e respetiva avaliação.---------------------------Mais deliberou, também por unanimidade, remeter o processo à Assembleia Municipal para
apreciação, em conformidade com o disposto na alínea l), n.º 2, do art.º 25º e n.º 2 do art.º 27º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------------------ 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO---------------------------------Revisão ao Orçamento – Foi presente a primeira revisão ao Orçamento, que se anexa à
presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.---------------------------------------------A Câmara Municipal, depois analisar os documentos apresentados, deliberou, por
unanimidade, aprovar a proposta de revisão e submetê-la à Assembleia Municipal para aprovação.
--------Revisão às Grandes Opções do Plano – Foi presente a primeira revisão às Grandes
Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes), que se anexa
à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.------------------------------------------A Câmara Municipal, depois de analisar os documentos apresentados, deliberou, por
maioria, com o voto contra do Vereador António Jorge Feio Bacelar Vilar e com os votos favoráveis
dos restantes eleitos locais, aprovar a proposta de revisão e submetê-la à Assembleia Municipal
para aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - RELATÓRIO FINAL – Foi presente o relatório final do Júri
do procedimento supra identificado, datado de 17 de março de 2017.----------------------------------------------- O Vereador António Jorge Feio Bacelar Vilar questionou o Senhor Presidente da Câmara se
já tem documento escrito que comprove que as unidades de saúde do Bunheiro e da Torreira não
vão ser encerradas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que relativamente a essa matéria o município não tem nem terá
qualquer comunicação da ARS que referencie o funcionamento dos serviços de saúde no concelho
dado que esse assunto nunca esteve nem estará relacionado com a construção do Novo Centro de
Saúde da Murtosa. O protocolo celebrado entre a autarquia e a ARS visa estritamente regular as
responsabilidades financeiras, presentes e futuras, das duas entidades referidas no âmbito da
respetiva construção. A construção do novo Centro de Saúde configura apenas, no âmbito da rede
de cuidados de saúde primários do concelho, a substituição de instalações, do local onde
atualmente funciona (antigo hospital da Santa Casa) para um novo edifício estrutural e
funcionalmente pensado para o efeito.----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, atento o teor do referido relatório, deliberou, por maioria, com o voto
contra do Vereador António Jorge Feio Bacelar Vilar e com os votos favoráveis dos restantes
eleitos locais, com base no mesmo, adjudicar definitivamente à firma “Edibeiras – Edifícios e Obras
Públicas das Beiras, Lda.” a execução da empreitada em epígrafe, pelo valor da sua proposta, no
montante de 1.236.661,85€ (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um
euros e oitenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, em virtude de ser a
proposta mais vantajosa para a Autarquia.----------------------------------------------------------------------------------- O Vereador proferiu a seguinte declaração de voto: “Embora seja a favor da construção de
um novo Centro de Saúde na Murtosa, voto contra, porque penso que não cumpriu todos os
procedimentos administrativos legais e deveria também ser garantido por escrito que as unidades
de saúde do Bunheiro e da Torreira não serão encerradas na sequencia desta construção.”.---------------- O Senhor Presidente interveio para referir que refuta qualquer incumprimento de caráter
administrativo associado ao processo de construção do novo centro de saúde facto que virá a ser
avaliado e certamente confirmado pelo Tribunal de contas no âmbito da atribuição do respetivo
visto. Quanto às putativas garantias a apresentar pela tutela relativamente à organização dos
cuidados de saúde primários no nosso concelho essas em nada contribuiriam para o encontrar de
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uma solução que permitisse a qualificação dos serviços que atualmente são prestados à
população.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - Foi presente uma informação do técnico superior
Fernando Miranda, datada de 17 de março de 2017, a propor a repartição de encargos do
concurso público supra indicado, da seguinte forma:---------------------------------------------------------------------- Ano de 2017 – 691.872,10€ (seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e dois
euros e dez cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ano de 2018 – 544.789,75€ (quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove
euros e setenta e cinco cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------------------- Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador António Jorge
Feio Bacelar Vilar e com os votos favoráveis dos restantes eleitos locais, aprovar a presente
repartição de encargos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL
DE CONTAS MUNICIPAIS (REVISOR OFICIAL DE CONTAS) – Foi presente pelo Senhor
Presidente da Câmara uma informação, datada de 20 de março, sobre o assunto em epígrafe, a
qual se anexa à presenta ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.----------------------A Câmara Municipal depois de analisar a referida informação, deliberou, por unanimidade,
aprovar a repartição de encargos e a análise efetuada pelos serviços, bem como submetê-los para
aprovação da Assembleia Municipal (repartição de encargos e análise do procedimento de
contratação pública de prestação de serviços de auditoria externa para certificação legal de contas
municipais), para efeitos de adjudicação, nos termos do disposto no artigo 125.º do CCP, da
proposta concorrente Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda., com o preço global de 12.600,36€
(doze mil e seiscentos euros e trinta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor para
aprovação, nomeando a citada Sociedade de Revisores Oficiais de Contas como Auditor Externo
das Contas Municipais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 6, DA EMPREITADA DE
“OFICINA DAS ARTES” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 6, da
empreitada de “Oficinas das Artes”, adjudicada à firma Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas
das Beiras, Lda., no valor de 18.225,47€ (dezoito mil, duzentos e vinte e cinco euros e quarenta e
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sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 19.319,00€ (dezanove mil,
trezentos e dezanove euros).-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – PROCESSO CE/2017/53 - Foi

presente o processo n.º CE/2017/53, em nome de Maria da Glória Tavares Santas, relativo a um
pedido de certidão de compropriedade (2 compartes) para o prédio rústico (pinhal) sito nas Quintas
do Norte, freguesia da Torreira e concelho da Murtosa, inscrito no Serviço de Finanças sob o
número quinhentos e oitenta e seis, 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.--------------------------------------------------------------------- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO MONTE – LICENÇA ESPECIAL DE
RUÍDO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - Foi
presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara a isentar a Associação Cultural e
Desportiva do Monte do pagamento de taxas, referente à licença especial de ruído emitida no
âmbito de festa temática (Festa das Sopas) realizada no dia 25 de março. Para os efeitos
consignados no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o valor a isentar é de
11,58€ (onze euros e cinquenta e oito cêntimos).-------------------------------------------------------------------------- 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 em prol das tradições da nossa Terra.--------------------------------------------------------------------------- AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO – DISPENSA DO
CUMPRIMENTO DO N.º 2, DO ARTIGO 49.º DA LEI N.º 42/2016, DE 28 DE DEZEMBRO (LOE –
2017) - Foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara uma informação, datada de 27 de março,
sobre o assunto em epígrafe, a qual se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para
todos os efeitos legais. O objeto contratual é a aquisição de apólice de seguro de acidentes
pessoais da formação de infantes e cadetes dos Bombeiros Voluntários da Murtosa. -------------------
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-------- A Câmara Municipal depois de analisar a referida informação, deliberou, por unanimidade,
remeter à Assembleia Municipal, para aprovação, o pedido de dispensa do cumprimento do n.º 2,
do artigo 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE-2017).-------------------------------------------------- CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO – DISPENSA DO
CUMPRIMENTO DO N.º 2, DO ARTIGO 49.º DA LEI N.º 42/2016, DE 28 DE DEZEMBRO (LOE –
2017) E APROVAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS - Foi presente pelo Senhor Presidente
da Câmara uma informação, datada de 27 de março, sobre o assunto em epígrafe, a qual se anexa
à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais. O objeto contratual é a
aquisição de apólices de seguro do ramo automóvel, de responsabilidade civil e acidentes
pessoais dos Bombeiros Voluntários da Murtosa -------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal depois de analisar a referida informação, deliberou, por unanimidade,
remeter à Assembleia Municipal o pedido de dispensa do cumprimento do n.º 2, do artigo 49.º da
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE-2017), bem como a repartição de encargos, para
aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA PARA
REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE ESTUDO - EB/JI DE S. SILVESTRE - Foi presente o pedido do
Agrupamento de Escolas da Murtosa - EB/JI de S. Silvestre, dando conta que os alunos
destes estabelecimentos, irão realizar uma visita de estudo, no dia 26 de abril, ao Palácio da Pena,
em Sintra. 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 331,20€
(trezentos e trinta e um euros e vinte cêntimos) destinado a apoiar os alunos carenciados do EB/JI
de S. Silvestre, na visita de estudo, referida.-------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CONFRARIA GASTRONÓMICA “O MOLICEIRO” - Foi
presente pelo Senhor Presidente da Câmara uma proposta em que dá conta que a Confraria
Gastronómica “O Moliceiro” assume-se, de alguns anos a esta parte, como uma instituição que,
para além do trabalho desenvolvido na promoção gastronómica dos produtos da Nossa Ria,
colabora ativamente com a Autarquia na concretização de inúmeras iniciativas, de entre as quais
se pode destacar, a título de exemplo, o apoio dado aos passeios cicloturísticos dos Emigrantes,
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ao acolhimento das reuniões do Conselho Diretivo da CIRA e ao acolhimento de convidados que
participaram em diversos eventos no nosso Concelho. ------------------------------------------------------------------ Face ao exposto propõe que se atribua um subsídio no valor de 750,00€ (setecentos e
cinquenta euros) pela colaboração prestada pela instituição em 2016 com a concretização de um
conjunto de eventos, alguns dos quais já supra identificados.---------------------------------------------------------- A Câmara Municipal depois de analisar a proposta, deliberou, por unanimidade, atribuir à
Confraria Gastronómica “O Moliceiro” um subsídio no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta
euros) pela colaboração prestada à realização dos eventos em causa.-------------------------------------------- MINUTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DA MURTOSA E A
AIDA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA QUALIFICA - Foi presente, pelo Senhor Presidente da
Câmara, uma proposta de minuta do protocolo de Parceria entre o Município da Murtosa e a AIDA
– Associação Industrial de Aveiro, de que se anexa fotocópia à presente ata e se dá aqui por
reproduzida para os devidos efeitos legais.----------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, depois de analisar o protocolo de parceria, supra referido, deliberou,
por unanimidade, aprová-lo e conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para o assinar
em representação do Município da Murtosa.--------------------------------------------------------------------------------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 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.------------------------------------------------------------------------------

