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Ata n.º 4/2017

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017

--------No dia dezasseis de fevereiro 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 e Maria Emília Morais Carrabau.----------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que os senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos e
Francisco Augusto Valente Pereira não estariam presentes na reunião por motivos de férias e
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 – 4.067.585,65€ (quatro milhões,
sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos) e Operações
Não Orçamentais – 418.968,36€ (quatrocentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e oito euros e
trinta e seis cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE LOTES DE TERRENO PARA AUTO-CONSTRUÇÃO – ATA DA
COMISSÃO DE ANÁLISE - Foi presente a ata da Comissão de Análise das candidaturas para
atribuição de lotes de terreno para auto-construção.---------------------------------------------------------------
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--------A Câmara Municipal tomou conhecimento da ata da Comissão de Análise, referida, da qual
se anexa cópia à presente ata dando-se aqui por reproduzida para todos os efeitos legais, tendo,
com base na mesma, deliberado, por unanimidade:----------------------------------------------------------------------- a) Notificar, através de carta registada com aviso de receção, os candidatos Edilson Joel
Moreno Bompastor, Filipe Manuel Pereira Tavares, Georgina Roxana Chirhiboi e Susana Vanessa
Branco Marques, da não admissão das suas candidaturas pelos fundamentos constantes da ata da
Comissão de Análise, citada, da qual se deve enviar cópia conjuntamente com a notificação;--------------- b) Notificar, através de carta registada com aviso de receção, os candidatos Carlos Daniel
Pinho Matos, Cecília Fernandes Vigário, Fátima Teresa Brandão da Fonseca e Silva, João Manuel
Guiomar de Pinho Amador, José Manuel da Silva Vieira, Luís Miguel Miranda Brandão, Maria de
Fátima Martins Pais Pombo e Rui André Carinha de Pinho, da sua exclusão pelos fundamentos
constantes da ata da Comissão de Análise, citada, da qual se deve enviar cópia conjuntamente
com a notificação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Concordar com a lista definitiva de candidatos proposta pela mencionada Comissão de
Análise e dar conhecimento da mesma aos requerentes, por meio de carta registada com aviso de
receção, devendo acompanhar a notificação cópia da ata daquela Comissão.----------------------------------- CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - LISTAS DE ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE- Foi presente o despacho, do Senhor Presidente da
Câmara, datado de 10 de fevereiro de 2017, relativo ao concurso público mencionado em epígrafe,
a aprovar, tendo em consideração a apreciação técnica produzida pela equipa projetista, a lista de
erros e omissões apresentada, e a consequente informação do júri do procedimento, as alterações
propostas, bem como a manutenção do preço base do procedimento. ---------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, por
unanimidade, ratificar o mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------Deu entrada na sala de reuniões o Senhor Vereador António Jorge Feio Bacelar Vilar tendo
tomado o seu lugar na mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 2, DA EMPREITADA DE
“MOLHE NORTE DO PORTO DE ABRIGO DA TORREIRA” - Foi presente o auto de medição de
trabalhos contratuais n.º 2, da empreitada de “Molhe Norte do Porto de Abrigo da Torreira”,
adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 56.400,00€
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(cinquenta e seis mil e quatrocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de
59.784,00€ (cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e quatro euros).--------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 4, DA EMPREITADA DE
“PARQUE DE LAZER DO MONTE” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º
4, da empreitada de “Parque de Lazer do Monte”, adjudicada à firma António Saraiva e Filhos,
Lda., no valor de 36.966,27€ (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e seis euros e vinte e sete
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 39.184,25€ (trinta e nove mil,
cento e oitenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos).-----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BUNHEIRO – O Senhor Presidente
apresentou a seguinte proposta: ““De acordo com o estipulado no n.º 7, do artigo 89.º do DecretoLei n.º 80/2015, de 14 de maio - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - "São
obrigatoriamente públicas, todas as reuniões da câmara municipal e da assembleia municipal que
respeitem à elaboração ou aprovação de qualquer plano municipal." Existindo dúvidas sobre a
aplicabilidade do normativo referido ao caso em apreço e considerando que a revisão do Plano de
Urbanização do Bunheiro foi objeto de apreciação e consequente decisão em reunião privada do
executivo, proponho que a citada proposta de revisão, nos exatos termos em que já foi
apresentada, seja apreciada em reunião pública.”” ----------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal atenta o exposto, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de
revisão do Plano de Urbanização do Bunheiro nos seguintes termos: --------------------------------------------- De acordo com o previsto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio,
estabelecer, em conformidade com o artigo 88.º, um prazo de 20 dias úteis, após a publicitação no
Diário da República, para qualquer interessado apresentar ao município, sugestões ou informações
que considere relevantes para o processo de revisão, devendo as mesmas serem apresentadas
por escrito, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal e entregues no balcão de atendimento
integrado do município, ou remetidas por correio registado;-----------------------------------------------------
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-------- Estabelecer, nos termos do artigo 76.º, o prazo de 1 ano para a elaboração do respetivo
processo de revisão, a contar após adjudicação dos trabalhos à equipa técnica que vier a ser
responsável pelo processo;------------------------------------------------------------------------------------------------------- Determinar a publicitação da presente deliberação no Diário da República, na comunicação
social, na plataforma de gestão territorial e no site do Município da Murtosa (www.cm-murtosa.pt).
------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2016/2017, ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS
ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – CORREÇÃO DE VALOR – Foi presente a
informação da técnica superior Ana Paula Rendeiro, dando conta que, ao fazer a notificação da
deliberação de Câmara de 19/01/2017, no âmbito da ação social escolar-atribuição de apoios aos
alunos do 1.º ciclo do ensino básico, foi atribuído ao aluno Marco Micael Amador Oliveira, que
frequenta o 1.º ano, o valor de 60,00€ para aquisição de manuais escolares, ao invés dos 25,45€
conforme deliberação de Câmara tomada em 06/10/2016.-------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal atenta o exposto, deliberou, por unanimidade proceder à retificação do
valor atribuído.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2016/2017, ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS
ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - Foram presentes as informações da técnica
superior Ana Paula Rendeiro, dando conta que:---------------------------------------------------------------------------- o aluno Simão Marques Magalhães, que se encontra a frequentar o 1.º ciclo do ensino
básico, é beneficiário do escalão B, tendo a encarregada de educação vindo solicitar a reavaliação
desta situação, no que às refeições diz respeito, em virtude de ter sofrido um corte nos seus
rendimentos mensais;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a aluna Luisiana Valentina Turmero Pinho, que se encontra a frequentar o segundo ano do
1.º ciclo do ensino básico, é beneficiária do escalão B, pelo que de acordo com a deliberação de
Câmara de 05/05/2016 reúne as condições para beneficiar da atribuição de apoios aos alunos do
1.º ciclo do ensino básico;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal atenta o exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir no âmbito da
ação social escolar, ao aluno Simão Marques Magalhães o escalão A no que às refeições diz
respeito e à aluna Luisiana Valentina Turmero Pinho o montante de 30,00€ para aquisição de
manuais escolares e o escalão B para as refeições escolares.-------------------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO 2016/2017 – COMPONENTE DE APOIO À
FAMÍLIA - Foi presente pelos serviços de ação social, informação com as listagens dos aluno do
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Ensino Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas da Murtosa, que procederam, já fora do prazo, à
inscrição nos serviços da Componente de Apoio à Família ou requereram a atribuição de
comparticipação nas mensalidades dos referidos serviços, que se anexam à presente ata, dandose aqui por reproduzidas para todos os efeitos legais.-------------------------------------------------------------------- Foi presente, ainda, uma informação da técnica superior Ana Paula Rendeiro dando conta
que a encarregada de educação do aluno Carlos Rafael Oliveira Bastos, que se encontra a
frequentar o ensino pré-escolar, apresentou um pedido de reapreciação do seu processo de apoio
escolar uma vez que mudou de escalão de abono de família em janeiro de 2017. ------------------------------A Câmara Municipal, após ter analisado as informações, referidas, deliberou, por
unanimidade, aprovar as listagens propostas e tendo em conta o teor da informação da técnica de
serviço social que sustenta a intenção de indeferimento no facto de se tratar de uma alteração de
escalão no decurso do ano letivo a Câmara Municipal decidiu retirar o requerimento da
encarregada de educação do aluno Carlos Rafael Oliveira Bastos da ordem de trabalhos no
sentido de efetuar uma avaliação cuidada a todas as decisões já atribuídas por forma a que seja
garantido a igualdade de tratamento a todos os requerentes.---------------------------------------------------------- INQUÉRITO PÚBLICO – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO
POSITIVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO NA MURTOSA - Foi
presente uma informação da técnica superior Rosa Almeida, datada de 10 de fevereiro de 2017,
dando conta de que, durante o período de inquérito público, que ocorreu de 30 de dezembro de
2016 e 9 de fevereiro de 2017, não foram apresentadas quaisquer sugestões relativamente à
proposta de alteração ao Regulamento de Diferenciação Positiva do Exercício de Atividade de
Bombeiro Voluntário da Murtosa.------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, atenta a informação supra referida, deliberou, por maioria, com o voto
contra do Senhor Vereador António Jorge Feio Bacelar Vilar, e os votos favoráveis dos restantes
membros do executivo, aprovar a alteração ao Regulamento de Diferenciação Positiva do
Exercício de Atividade de Bombeiro Voluntário da Murtosa, de que se anexa fotocópia à presente
ata e se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos legais.---------------------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu em primeira instância que todos os documentos apresentados à
consideração do executivo se encontram devidamente apensos às respetivas atas, não
reconhecendo a ausência de qualquer documento que possa estar agora a ser reclamado. Quanto
ao contributo que o Senhor Vereador deu para a qualificação à proposta final da alteração ao
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regulamento o mesmo foi devidamente avaliado tendo a generalidade das suas considerações sido
incorporadas conjuntamente com um conjunto de alterações, também, entretanto introduzidas por
se assumirem oportunas. Em face do exposto considerou o Senhor Presidente extemporâneos os
comentários que agora sustentam a declaração de voto do Senhor Vereador na medida em que
negam a sua participação ativa no processo e teriam por última consequência o adiar da
implementação de um regulamento que considera muito relevante para o exercício da atividade de
voluntariado. Referiu por fim que, se a intenção do Senhor Vereador era a de ver acolhida mais
alguma sugestão de alteração, teria certamente utilizado o inquérito público para o efeito sendo
assim eventualmente consequente a sua deligência. Assim, a postura assumida acaba por reduzir
a sua atuação a uma postura de mero posicionamento geopolítico sendo a sua atitude
desqualificadora da postura inicialmente assumida de colaboração na construção de uma solução
que efetivamente sirva os propósitos da autarquia que se sustentam na necessidade de se
diferenciar efetivamente os Homens e Mulheres que servem, de forma voluntária, a sua
comunidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, por unanimidade, remeter o documento à Assembleia Municipal para
aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA O CARNAVAL INFANTIL DA MURTOSA 2017 - Foi
presente, pelo Senhor Vice-Presidente, uma proposta relativa à distribuição de verbas para o
Carnaval Infantil da Murtosa 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, tendo por base a proposta, supra referida, deliberou, por unanimidade,
atribuir os seguintes subsídios:-------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Ao Agrupamento de Escolas da Murtosa – 5.580,00€ (cinco mil quinhentos e oitenta
euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) À Santa Casa da Misericórdia da Murtosa – 1.317,50€ (mil trezentos e dezassete euros e
cinquenta cêntimos), que serão distribuídos da seguinte forma: Para o Infantário – 960,00€
(novecentos e sessenta euros) e para o Lar de Idosos – 357,50€ (trezentos e cinquenta e sete
euros e cinquenta cêntimos);----------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Ao Centro Social e Paroquial de Santa Maria da Murtosa – 375,00€ (trezentos e setenta e
cinco euros);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) À Associação Filantrópica da Torreira - ASFITA – 130,00€ (cento e trinta euros);------------
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-------- e) Ao Centro Paroquial e Social Santa Marinha de Avanca – 410,00€ (quatrocentos e dez
euros);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- f) Ao Centro Social e Paroquial de Assistência da Freguesia de Pardilhó – 535,00€
(quinhentos e trinta e cinco euros);--------------------------------------------------------------------------------------------- g) À Fundação Cónego Filipe Figueiredo – 120,00€ (cento e vinte euros);--------------------------------- h) Ao Centro Social e Paroquial de S. Jacinto – 200,00€ (duzentos euros);------------------------------- i) À Associação Cultural e Recreativa Unidos do Agro – 300,00€ (trezentos euros);-------------------- j) À Associação de Pais da Escola de Pardilhó – 375,00€ (trezentos e setenta e cinco euros);
-------- k) Ao Agrupamento 190 do CNE da Murtosa – 227,50€ (duzentos e vinte sete euros e
cinquenta cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, 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.------------------------------------------------------------------------------

