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Ata n.º 9/2017

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE ABRIL DE 2017

--------No dia vinte de abril 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 representar o Município da Murtosa na reunião do Conselho
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.--------------------------------------------------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 – 3.949.351.25€ (três milhões,
novecentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um euros e vinte e cinco cêntimos) e
Operações Não Orçamentais – 385.918,43€ (trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e dezoito
euros e quarenta e três cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------- MINUTA DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - Foi presente a minuta do contrato da empreitada de
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“Construção do Centro de Saúde da Murtosa”, adjudicada à firma Edibeiras – Edifícios e Obras
Públicas das Beiras, Lda..------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar e
os votos a favor dos restantes Eleitos Locais, aprovar a minuta, supra referida.---------------------------------- O Senhor Vereador entregou a declaração de voto que se encontra anexa à presente ata.--------- PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA MURTOSA - Foi
presente a proposta do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da Murtosa, a qual
se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais. O
presente documento concretiza uma das componentes da etapa 3, correspondendo à Definição da
Operação de Reabilitação Urbana (ORU) da Murtosa formalizada no Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana (PERU) da Murtosa.------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal depois de analisar o documento considerou estarem reunidas as
condições para abertura da discussão pública, nos termos do previsto no artigo 89.º do Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio, por remissão do n.º 4 do artigo 17.º do Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. A Câmara Municipal determina um período de 30 dias para
a discussão pública que deve iniciar 5 dias após a publicação do respetivo aviso no Diário da
República. A proposta estará disponível para consulta nos serviços administrativos (Balcão de
Atendimento Integrado) durante os dias úteis e no horário de atendimento público. Os documentos
estarão ainda disponíveis na página da internet do Município. As participações deverão ser
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, entregues no Balcão de Atendimento Integrado do
Município ou remetidos por correio tradicional (para: Edifício dos Paços do Município, Praça do
Município, n.º 1, 3870-101 Murtosa) ou por correio eletrónico (presidencia@cm-murtosa.pt). A
discussão pública deve assim ser publicitada: na 2.ª Série do Diário da República; por editais no
Edifício Paços do Concelho e Juntas de Freguesia; em dois jornais diários; num semanário de
grande expansão nacional; na página da internet da Câmara Municipal. ------------------------------------------ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MURTOSA E O
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA - RATIFICAÇÃO- Foi presente a minuta do
protocolo de colaboração celebrado entre o Município da Murtosa e o Agrupamento de Escolas da
Murtosa, relativo à cedência de 22 (vinte e duas) bicicletas, o qual se anexa à presente ata e se dá
aqui por reproduzido para todos os efeitos legais.-------------------------------------------------------------------

3

--------A Câmara Municipal tendo em conta de que o protocolo foi assinado em 13 de abril pelo
Senhor Presidente da Câmara, em representação do Município deliberou, por unanimidade,
ratificar o ato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 6, DA EMPREITADA DE
“PARQUE DE LAZER DO MONTE” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR
PRESIDENTE - Foi presente o despacho do Senhor Presidente da Câmara, no auto de medição
de trabalhos n.º 6, da empreitada de “Parque de Lazer do Monte”, com o seguinte teor: “Existindo
urgência na realização financeira da obra a que diz respeito o presente auto, considero-o aprovado
devendo, por consequência, a contabilidade proceda ao seu pagamento. O presente despacho
deve ser sujeito a ratificação na próxima Reunião de Câmara”. O auto, mencionado em epígrafe,
tem o valor de 69.228,75€ (sessenta e nove mil, duzentos e vinte e oito euros e setenta e cinco
cêntimos cêntimos), acrescido de IVA, num total de 73.382,48€ (setenta e três mil, trezentos e
oitenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado,
por unanimidade, ratificar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 7, DA EMPREITADA DE
“OFICINA DAS ARTES” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE - Foi
presente o despacho do Senhor Presidente da Câmara, no auto de medição de trabalhos n.º 7, da
empreitada de “Oficina das Artes”, com o seguinte teor: “Existindo urgência na realização
financeira da obra a que diz respeito o presente auto, considero-o aprovado. Em face do exposto
deve a contabilidade proceder ao seu pagamento. O presente despacho deve ser sujeito a
ratificação na próxima Reunião de Câmara”. O auto, mencionado em epígrafe, tem o valor de
22.584,30€ (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro euros e trinta cêntimos), acrescido de
IVA, num total de 23.939,36€ (vinte e três mil, novecentos e trinta e nove euros e trinta e seis
cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado,
por unanimidade, ratificar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------ EXPLORAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CAFETARIA-BAR DO PARQUE MUNICIPAL –
ATUALIZAÇÃO DE RENDA – Foi presente uma informação da colaboradora Isabel Castro, datada
de 12 de abril de 2017, dando conta que, no cumprimento do estipulado no contrato para a cessão
dos direitos de exploração do equipamento de cafetaria-bar do Parque Municipal, a
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contraprestação deverá ser atualizada, de acordo com os índices de inflação publicados pelo
Instituto Nacional de Estatística, acumulados durante doze meses, contados de abril a março,
inclusive, cujo valor é de 1,4%. Informa, ainda, que, nestes termos, a contraprestação anual,
devidamente atualizada, é de 5.561,35€ (cinco mil, quinhentos e sessenta e um euros e trinta e
cinco cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, atento o exposto, deliberou, por unanimidade, proceder à atualização
da contraprestação anual devida pela cessão de direitos de exploração do equipamento de
cafetaria-bar do Parque Municipal, que será de 5.561,35€ (cinco mil, quinhentos e sessenta e um
euros e trinta e cinco cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------- 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 da aluna Margarida Pinho Matos,
que se encontra a frequentar o ensino pré-escolar, na EBI da Torreira, solicitou a componente de
apoio à família e que de acordo com a deliberação de 05/05/2016, a aluna, terá direito à refeição
gratuita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, após ter analisado a informação, referida, deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio constante na mesma.---------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CONFRARIA GASTRONÓMICA “O MOLICEIRO” - O
Senhor Vice-Presidente deu conta que a Confraria Gastronómica “O Moliceiro” irá colaborar com o
Município da Murtosa na animação do “Mercado Antigo”, atividade que se realiza no Cais do Bico,
no próximo dia 7 de maio, pelo que propôs a atribuição de um subsídio no valor de 500,00€
(quinhentos euros) à coletividade já referida.-------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal depois de analisar a proposta, deliberou, por unanimidade, atribuir à
Confraria Gastronómica “O Moliceiro” um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros) pela
colaboração a prestar na realização do evento em causa.------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA PARA
REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE ESTUDO - JARDIM DE INFÂNCIA E ESCOLA BÁSICA DO
MONTE - Foi presente o pedido do Agrupamento de Escolas da Murtosa - Jardim de Infância
e Escola Básica do Monte, dando conta que os alunos destes estabelecimentos, irão realizar uma
visita de estudo, no dia 28 de abril, ao Exploratório – Centro de Ciência Viva e Parque LúdicoPedagógico do Portugal dos Pequenitos, em Coimbra. Em virtude de nem todas as famílias
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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 195,00€
(cento e noventa e cinco euros) destinado a apoiar os alunos carenciados do Jardim de Infância e
Escola Básica do Monte, na visita de estudo, referida.------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLOTURISMO E
UTILIZADORES DA BICICLETA - O Senhor Vice-Presidente informou que no passado dia 15 de
abril estiveram na Murtosa cerca de uma centena de cicloturistas, que no âmbito de uma iniciativa
promovida pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta, vieram do Porto
à Murtosa, de bicicleta, pelo que propôs a atribuição de um subsídio no valor de 300,00€ (trezentos
euros) àquela federação para comparticipação dos custos associados à logística do evento.---------------- 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 300,00€
(trezentos euros) para comparticipação dos gastos associados à logística do evento.------------------------- PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DA
MURTOSA PARA O ANO DE 2017 – APRECIAÇÃO DE CANDIDATURAS – Foi presente pelo
Senhor Vice-Presidente uma proposta de atribuição de subsídios às coletividades 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 os subsídios nos termos constantes da mesma.------------------------------------------------ O Senhor Vereador Daniel Bastos ausentou-se da reunião durante a apreciação das
candidaturas do Rancho Folclórico os “Camponeses da Beira-Ria” e da Associação Humanitária
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dos Bombeiros Voluntários – Escola de Infantes e Cadetes da Murtosa por fazer parte das
respetivas direções.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Jorge Bacelar ausentou-se da reunião durante a apreciação da
candidatura da Associação de Fotografia de Artes Visuais da Murtosa por fazer parte da sua
Assembleia Geral.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Vice-Presidente deu a reunião por
encerrada eram dezoito horas e cinquenta 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.------------------------------------------------------

