
Ata n.º 5/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02 DE MARÇO DE 2017 

--------No dia dois de março 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  Arminda  Maria  Tavares  Fernandes,  António  Jorge  Feio  Bacelar  Vilar, 

Francisco Augusto Valente Pereira.-------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente informou que os Senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos e 

Maria Emília Morais Carrabau não estariam presentes na reunião por se encontrar de férias e por  

motivos profissionais, respetivamente.----------------------------------------------------------------------------------

--------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 – 3.876.088,15€ (três milhões, 

oitocentos  e  setenta  e  seis  mil  e  oitenta  e  oito  euros  e  quinze  cêntimos)  e  Operações  Não 

Orçamentais  – 409.744,99€ (quatrocentos e nove mil,  setecentos e quarenta e quatro euros e 

noventa e nove cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- APOIO  MUNICIPAL  AO  ARRENDAMENTO  HABITACIONAL -  O  Senhor  Presidente 

apresentou,  nos  termos  da  alínea  g)  do  artigo  7.º  do  Regulamento  de  Atribuição  do  Apoio 

Municipal ao Arrendamento Habitacional, uma proposta de fixação dos seguintes limites para a 
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renda mensal do locado em função da tipologia: T0 e T1 – 250,00€; T2 e T3 – 325,00€; T4 – 

375,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  fixar  para  o  ano  de  2017,  os  limites 

propostos os quais coincidem com os aprovados para o ano anterior.----------------------------------------

 ------- PEDIDO  DE  CERTIDÃO  DE  COMPROPRIEDADE  –  PROCESSO  CE/2017/4  – 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA – Para efeitos de 

ratificação  foi  presente  o  despacho,  do  Senhor  Presidente  da  Câmara,  relativo  ao  pedido  de 

certidão de compropriedade, apresentado por Maria da Soledade de Oliveira Vieira Vaz, para o 

prédio que possui na Rua Padre Manuel José Valente, freguesia da Murtosa, a que se refere o 

artigo misto composto pelo artigo urbano número vinte e nove mil novecentos e noventa e dois e 

pelo artigo rústico número quatro mil  cento e quarenta e seis,  inscritos na respetiva matriz da 

freguesia da Murtosa e descritos na Conservatória do Registo Predial da Murtosa com a descrição 

n.º  5688/20121119  da  mesma  freguesia,  processo  CE/2017/4,  emitida  em  vinte  e  quatro  de 

fevereiro de dois mil e dezassete.----------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal atenta o exposto, deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------  ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA O CARNAVAL INFANTIL 2017 – Foi presente, pelo 

Senhor  Vice-Presidente,  uma  proposta  de  atribuição  de  subsídio  à  Associação  Cultural 

Bunheirense, no valor global de 4.149,50€ destinado à comparticipação das despesas associadas 

à participação dos Grupos de adultos no Carnaval Infantil.-------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal depois de analisar a proposta, deliberou, por unanimidade, atribuir à 

Associação Cultural Bunheirense um subsídio no valor de 4.149,50€ (quatro mil cento e quarenta e 

nove  euros  e  cinquenta  cêntimos)  destinado  à  comparticipação  das  despesas  associadas  à 

participação dos Grupos de adultos no Carnaval Infantil.---------------------------------------------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA -  O 

Senhor Presidente propôs a atribuição de um subsídio no montante de 200,00€ ao Agrupamento 

de Escolas da Murtosa,  com o objetivo de apoiar  a iniciativa “Concurso de Carnaval  -  Selfie”,  

levada a cabo pelo Clube de Empreendedorismo VER+ do Agrupamento de Escolas.------------------

-------- A  Câmara  Municipal,  tendo  em  consideração  a  informação  referida,  deliberou,  por 

unanimidade, atribuir, ao Agrupamento de Escolas da Murtosa, um subsídio no valor de 200,00€ 

(duzentos euros), destinado à iniciativa “Concurso de Carnaval - Selfie”. -----------------------------------
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 ------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  3,  DA EMPREITADA DE 

“MOLHE NORTE DO PORTO DE ABRIGO DA TORREIRA” - Foi presente o auto de medição de 

trabalhos  contratuais  n.º  3,  da  empreitada  de  “Molhe  Norte  do  Porto  de  Abrigo  da  Torreira”, 

adjudicada à firma  Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda.,  no valor de 89.820,00€ 

(oitenta e nove mil, oitocentos e vinte euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 

95.209,20€  (noventa e cinco mil, duzentos e nove euros e vinte cêntimos).--------------------------------

--------A Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o  auto,  bem como autorizar  o 

respetivo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  5,  DA EMPREITADA DE 

“OFICINA DAS ARTES” -  Foi  presente o auto de medição de trabalhos contratuais  n.º  5,  da 

empreitada de “Oficinas das Artes”, adjudicada à firma Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas 

das Beiras, Lda., no valor de 10.110,05€ (dez mil, cento e dez euros e cinco cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor, num total de 10.716,65€  (dez mil, setecentos e dezasseis euros e  

sessenta e cinco cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o  auto,  bem como autorizar  o 

respetivo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------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 quinze 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.-------------------------------------------------------------------
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