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Ata n.º 2/2017

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE JANEIRO DE 2017
-------- No dia dezanove de janeiro 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 Daniel Henriques de Bastos, Arminda Maria Tavares Fernandes,
António Jorge Feio Bacelar Vilar, Francisco Augusto Valente Pereira e Maria Emília Morais
Carrabau.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 – 3.883.586,75€ (três milhões,
oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis euros e setenta e cinco cêntimos) e
Operações Não Orçamentais – 417.543,65€ (quatrocentos e dezassete mil, quinhentos e quarenta
e três euros e sessenta e cinco cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO MONTE – Foi
proposto pelo Senhor Presidente a atribuição de um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial do
Monte, no valor de 250,0€, para apoiar a ação caritativa, promovida pela Paróquia e pela
Conferência de S. Vicente de Paula, de entrega de cabazes de Natal a famílias carenciadas da
freguesia do Monte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal atenta o exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja
Paroquial do Monte um subsídio no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros). -----------------
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----ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO MONTE –
ACDM – Nos termos da deliberação de Câmara relativa ao Programa de Apoio às Associações e
Coletividades do Município da Murtosa para o ano de 2016, área de apoio 1.1, alínea a) - Inscrição
de atletas, diretores e treinadores, datada de 7 de abril de 2016, foi proposto pelo Sr. Presidente,
em conformidade com o previsto referida alínea, a atribuição de um subsídio, no valor de
1.400,00€, à Associação Cultural e Desportiva do Monte, para que esta associação possa fazer
face aos encargos assumidos com os diversos torneios em que participou durante o ano de 2016.
-----A Câmara Municipal tendo em consideração a relevância da participação da ACDM em
torneios onde representou a Murtosa, nomeadamente em Almada e Oliveira de Frades, deliberou,
por unanimidade atribuir à Associação Cultural e Desportiva do Monte um subsídio no valor de
1.400,00€ (mil e quatrocentos euros).------------------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO E PRÉ-PRIMÁRIA DO MONTE - Foi presente uma
informação da colaboradora Eliana Barroqueiro propondo a atribuição de um subsídio, no montante
de 3.913,00€ (três mil, novecentos e treze euros), à Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária do Monte, para que possa assumir os encargos
inerentes ao serviço de refeições e acompanhamento das crianças no período de almoço, durante
os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, na Escola do Monte e no Centro Escolar da
Saldida.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, após análise da informação, mencionada, deliberou, por unanimidade,
atribuir à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária
do Monte, um subsídio, na importância de 3.913,00€ (três mil, novecentos e treze euros), para que
possa assumir os encargos inerentes ao serviço de refeições e acompanhamento das crianças no
período de almoço, durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, na Escola do
Monte e no Centro Escolar da Saldida. -------------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DO 1.º CICLO
DO CELEIRO E DE SÃO SILVESTRE - Foi presente uma informação da colaboradora Eliana
Barroqueiro propondo a atribuição de um subsídio, no montante de 2.730,00€ (dois mil setecentos
e trinta euros), à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância e
Escolas do Ensino Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre, para que possa assumir
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os encargos inerentes ao serviço de refeições e acompanhamento das crianças no período de
almoço, durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, nas Escola de S. Silvestre e
da E.B.I da Torreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a informação, citada, tendo deliberado, por unanimidade, atribuir
à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância e Escolas do Ensino
Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre um subsídio, no montante de 2.730,00€ (dois mil
setecentos e trinta euros), para que possa assumir os encargos inerentes ao serviço de refeições e
acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os meses de janeiro, fevereiro,
março e abril de 2017, nas Escola de S. Silvestre e da E.B.I da Torreira.--------------------------------------Neste período dos trabalhos o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos ausentou-se da
reunião, em virtude de fazer parte da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Murtosa.------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MURTOSA E A
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MURTOSA - Foi
presente, pelo Senhor Presidente da Câmara, uma proposta de minuta de prorrogação do
protocolo de colaboração, existente entre o Município da Murtosa e a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários da Murtosa, aprovado inicialmente em reunião camarária de 21 de março
de 2013, 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 colaboração, supra referido,
considerando que os fundamentos que justificaram a sua celebração inicial mantêm atualidade,
deliberou, por unanimidade, aprovar a sua prorrogação para o ano de 2017 e conceder poderes ao
Senhor Presidente da Câmara para o assinar em representação do Município da Murtosa.--------Terminada esta deliberação, o Senhor Vereador Daniel Henriques de Bastos entrou na sala de
reuniões tendo assumido o seu lugar na mesa.-----------------------------------------------------------------------PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DA
MURTOSA PARA O ANO DE 2017 – NORMAS ORIENTADORAS - Foi presente, pelo Senhor
Vice-Presidente, uma proposta de normas orientadoras do Programa de Apoio às Associações e
Coletividades do Município da Murtosa, para o ano de 2017, de que se anexa fotocópia à presente
ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.--------------------------------------------------
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-----A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, referida, deliberou, por unanimidade,
aprovar a mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, igualmente por unanimidade, fixar como prazo para a formalização das
candidaturas ao Programa de Apoio às Associações e Coletividades do Município da Murtosa o
próximo mês de Fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DAS QUINTAS – REPROGRAMAÇÃO DE
CANDIDATURA – ÁREA DE APOIO 7.2 – RECUPERAÇÃO OU BENEFICIAÇÃO DE IMÓVEIS –
O Senhor Vice-Presidente deu conta que numa reunião com a Associação Desportiva e Recreativa
das Quintas lhe solicitaram a reprogramação da área de apoio 7.2 – recuperação ou beneficiação
de imóveis (PAC 2016 - 19.000€ (9500€ - 2016) e (9500€ - 2017)) em virtude de não lhes ter sido
oportuno, durante o ano de 2016, iniciar as obras que pretendem levar a efeito no edifício sede.-------A Câmara Municipal, considerando que:-----------------------------------------------------------------------------a proposta de reprogramação apresentada não gera quaisquer encargos adicionais aos já
assumidos por deliberação de 21 de abril de 2016;--------------------------------------------------------------------a reprogramação apresentada tem enquadramento na cláusula 6.ª do Protocolo de
Cooperação / Contrato-Programa existente entre a coletividade e o Município, deliberou, por
unanimidade, aprovar a reprogramação solicitada, transferindo para 2017 a totalidade da verba
atribuída (19.000,00€ (dezanove mil euros)) -------------------------------------------------------------------------AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO ANO LETIVO 2016/2017 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS
ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - Foi presente pelos serviços de ação social, uma
informação com as listagens dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas
da Murtosa, que procederam, já fora do prazo, à sua inscrição para a obtenção de comparticipação
para a aquisição de manuais escolares, que se anexa à presente ata, dando-se aqui por
reproduzida para todos os efeitos legais.----------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, após ter analisado a informação, referida, deliberou, por unanimidade,
aprovar as listagens propostas e conceder os respetivos apoios. Mais deliberou, também por
unanimidade no que diz respeito aos alunos do primeiro ano atribuir os apoios no termos da
deliberação de seis de Outubro de 2016.------------------------------------------------------------------------------ PRÉMIO DE FOTOGRAFIA DA MURTOSA – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS PRÉMIOS
PARA O ANO DE 2017 - Foi presente uma informação da trabalhadora Eliana Barroqueiro dando
conta que, em conformidade com o n.º 19 do Regulamento dos “Prémio de Fotografia da Murtosa”,
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os prémios atribuídos deverão ser atualizados, anualmente, em função dos índices de inflação
publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, acumulados durante doze meses, contados de
novembro a outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais se informa, que a referida taxa foi de 0,88%.---------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, atento o exposto, deliberou, por unanimidade, atualizar o valor dos
prémios atribuídos em 2016, em virtude da taxa verificada, sendo o valor dos prémios para 2017 os
seguintes: 1.º Prémio – 434,03€; 2.º Prémio – 310,46€; 3.º Prémio – 186,95€. ---------------------------JOGOS FLORAIS DA MURTOSA – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS PRÉMIOS PARA O
ANO DE 2017 - Foi presente uma informação da trabalhadora Eliana Barroqueiro dando conta que,
em conformidade com o n.º 12 do Regulamento dos “Jogos Florais da Murtosa”, os prémios
atribuídos deverão ser atualizados, anualmente, em função dos índices de inflação publicados pelo
Instituto Nacional de Estatística, acumulados durante doze meses, contados de novembro a
outubro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais se informa que a referida taxa foi de 0,88%.----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, atento o exposto, deliberou, por unanimidade, atualizar o valor dos
prémios atribuídos em 2016, em virtude da taxa verificada, sendo o valor dos prémios para 2017 os
seguintes: 1.º Prémio – 641,57€; 2.º Prémio – 481,59€; 3.º Prémio – 321,60€.---------------------------COMPOSIÇÃO DO JÚRI DO CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO
SR. PRESIDENTE – Foi presente o despacho do Senhor Presidente, datado de 4 de janeiro de
2017, em que altera a composição do júri do concurso público em epígrafe, do qual se anexa cópia
à presente ata e se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos legais.--------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado, por
unanimidade, ratificar o mesmo.----------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – PROCESSO CE/2017/10 – Tendo em
consideração que o parecer técnico referencia a existência de uma garagem na propriedade, facto
que se veio a confirmar ter sido objeto de licenciamento municipal, a Câmara Municipal, deliberou,
por unanimidade retirar o processo da reunião para melhor análise.------------------------------------------DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO
PRIVADO DO MUNICÍPIO, SITA NO BECO DO AIDO DO AFONSO - A Câmara Municipal, tendo
em consideração a deliberação tomada em reunião ordinária de 07 de julho de 2016, sobre a
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desafetação do domínio público de uma parcela de terreno, para ser integrada no domínio privado
do Município, e não tendo sido apresentada qualquer reclamação após a publicação de editais,
deliberou, por unanimidade, desafetar do domínio público para integrar o domínio privado do
Município, a parcela de terreno com a área de 116 m2, sita no Beco do Aido do Afonso, na
Freguesia do Monte, com as seguintes confrontações: ---------------------------------------------------------------Norte – Conceição Maria Pinto de Oliveira Matos; Sul – Conceição Maria Pinto de Oliveira
Matos e Beco do Aido do Afonso; Nascente – Augusto José Lopes Soares de Oliveira, e Poente –
Conceição Maria Pinto de Oliveira Matos.--------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, também por unanimidade, e para os devidos efeitos, remeter o processo à
Assembleia Municipal, para autorizar a referida desafetação.--------------------------------------------------PROCESSO DE PRESCRIÇÃO A FAVOR DO MUNICÍPIO DAS SEPULTURAS N.º 16 E 17,
FILA G, TALHÃO 1 DO CEMITÉRIO DA MURTOSA - Foi presente o processo relativo à
legalização das sepulturas referenciadas em título.--------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, considerando que não houve qualquer reclamação de quem de direito
após a publicação de editais, deliberou, por unanimidade, considerar as sepulturas, mencionadas,
prescritas a favor do Município da Murtosa.-------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE
“CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE AVENÇA, DE UMA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA
DE ENSINO – CARLA SOFIA RODRIGUES PEREIRA - Foi presente uma informação do Senhor
Presidente da Câmara, datada de 16 de janeiro de 2017, através da qual propõe que, no
cumprimento do preceituado na Lei do Orçamento de Estado para 2017 (Lei n.º 41/2016, de 28 de
dezembro), a Câmara Municipal emita parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento que se
pretende iniciar para a aquisição de serviços de “Contratação, em regime de avença, de uma
prestadora de serviços na área de ensino – Carla Sofia Rodrigues Pereira”. -----------------------------------A Câmara Municipal, depois de analisar a informação, deliberou, por unanimidade, emitir
parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento que se pretende iniciar para a Aquisição de
serviços de “Contratação, em regime de avença, de uma prestadora de serviços na área de ensino
– Carla Sofia Rodrigues Pereira”.--------------------------------------------------------------------------------------------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 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. ---------------------------------------------------

