
Ata n.º 1/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE JANEIRO DE 2017 

--------No dia cinco 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 – 3.549.837,37€ (três milhões,

quinhentos e quarenta e nove mil,  oitocentos e trinta e sete euros e trinta e sete cêntimos)  e

Operações Não Orçamentais – 443.630,39€ (quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta

euros e trinta e nove cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------

-------- CONCURSO  PÚBLICO  PARA  ATRIBUIÇÃO  DE  UMA  LICENÇA  DE  TÁXI  PARA

TRANSPORTE  DE  PESSOAS  COM  MOBILIDADE  REDUZIDA,  FORA  DO  CONTINGENTE,

PARA O CONCELHO DA MURTOSA - Foi presente o relatório final do Júri do procedimento supra

identificado, datado de 15 de dezembro de 2016, do qual se anexa fotocópia à presente ata e se

dá aqui por reproduzido para todos os efeitos legais.--------------------------------------------------------------
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--------A Câmara Municipal, atento o teor do referido relatório, bem como dos documentos que lhe

estão apensos, deliberou, por unanimidade, com base no mesmo, atribuir a licença de táxi para

transporte de pessoas com mobilidade reduzida, fora do contingente, para o concelho da Murtosa,

em regime de estacionamento condicionado, sendo concedido o prazo de 180 dias para proceder

ao licenciamento do veículo, ao concorrente Táxis Carrelha, Lda., com sede na Travessa António

de Matos, n.º 5, freguesia do Monte, concelho da Murtosa.------------------------------------------------------

 ------- PROGRAMA  ESTRATÉGICO  DE  REABILITAÇÃO  URBANA  PARA  A  ARU  DA

TORREIRA – Após o cumprimento do estabelecido no n.º 4,  do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º

307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 302/2012, de 14 de agosto, discussão pública do

Programa (plano) Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) para a ARU da Torreira, verificou-se

não existir  qualquer  pronuncia sobre o mesmo. Foi  ainda,  cumprido o n.º 3,  do artigo 17.º  do

referido diploma, pedido de emissão de parecer não vinculativo ao IHRU, I.P., tendo esta entidade

se pronunciado favoravelmente.------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Assim e de acordo com o n.º 1,  do referido artigo e diploma legal, a Câmara Municipal

deliberou,  por unanimidade,  aprovar  e remeter  o Programa (plano)  Estratégico de Reabilitação

Urbana para a ARU da Torreira à Assembleia Municipal para aprovação.-----------------------------------

 ------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  3,  DA EMPREITADA DE

“PARQUE  DE  LAZER  DO  MONTE”  -  RATIFICAÇÃO  DO  DESPACHO  DO  SR.  VICE-

PRESIDENTE -  Foi  presente  o  despacho  do Senhor  Vice-Presidente  da Câmara,  no  auto  de

medição  de  trabalhos  n.º  3,  da  empreitada  de  “Parque  de  Lazer  do  Monte”,  “Tendo  em

consideração a informação técnica, aprovo o presente auto, tendo em consideração o final do ano,

evitando-se que o valor transite como divida. Em tempo, remeta-se à reunião de Câmara para

ratificação”. O auto, mencionado em epígrafe, tem o valor de 23.260,63€ (vinte e três mil, duzentos

e sessenta euros e sessenta e três cêntimos), acrescido de IVA, num total de 24.656,27€ (vinte e

quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis euros e vinte e sete cêntimos). -----------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, supra referido, tendo deliberado,

por unanimidade, ratificar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------

 ------- HABITAÇÃO SOCIAL NA TORREIRA 2.ª FASE – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS –

TRABALHOS  A  MENOS –  Foi  presente  uma  informação  do  fiscal  da  obra  da  empreitada

“Habitação  Social  na  Torreira  2.ª  Fase  –  Execução  de  Infraestruturas  –  trabalhos  a  menos”,
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Fernando Miranda, da qual se anexa fotocópia à presente ata e se dá por reproduzida para todos

os efeitos legais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal  atenta  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  lista  de

trabalhos a menos a que corresponde o valor de 48.099,05€ (quarenta e oito mil e noventa e nove

euros e cinco cêntimos),  bem como celebrar o necessário contrato adicional de suprimento de

trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- FIXAÇÃO  DO  VALOR  MÉDIO  DE  INVESTIMENTO  MUNICIPAL  INVESTIDO  EM

INFRAESTRUTURAS PARA O ANO DE 2017 (I) -  Foi presente um documento da Secção de

Contabilidade, com os cálculos para o valor do I (valor médio, previsto nos dois últimos Planos

Plurianuais de Investimento Municipal aprovados, respeitante aos investimentos municipais para a

execução, manutenção e reforço das infraestruturas públicas) a aplicar em 2017.------------------------

--------A Câmara Municipal, atendendo aos cálculos referidos, deliberou, por unanimidade, fixar o

valor do I, para 2017, em 1.758.075,00€ (um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil e setenta e

cinco euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- DEFINIÇÃO DO VALOR MÁXIMO DA IMPORTÂNCIA EM NUMERÁRIO, EM CAIXA, NA

TESOURARIA MUNICIPAL - Em conformidade com o art.º 44º do Regulamento do Sistema de

Controlo Interno, incumbe ao Órgão Executivo definir o valor máximo da importância em numerário

que poderá existir em caixa, na Tesouraria Municipal.-------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir o valor máximo em numerário que

poderá existir em caixa, na Tesouraria Municipal, em 2.000,00€ (dois mil euros).-------------------------

 ------- FUNDOS FIXOS DE CAIXA - Foi presente uma informação da Técnica Superior Maria José

Rodrigues, datada de 3 de janeiro de 2017, dando conta que é necessário, anualmente, proceder à

constituição dos Fundos Fixos de Caixa, mediante deliberação do Órgão Executivo, que visam

facilitar os trocos aos trabalhadores responsáveis pela cobrança de determinadas Taxas e Preços

Municipais em locais distintos dos Paços do Concelho, como a Piscina Municipal, sendo a sua

entrega efetuada a cada trabalhador responsável.------------------------------------------------------------------

-------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à constituição dos fundos,

no montante de 10,00€ (dez euros), cada, a favor de Cecília Antónia Pereira de Oliveira e de Isabel

Maria da Silva Tavares,  devendo as mesmas proceder à sua reposição,  na Tesouraria,  até ao

último dia do ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ------- FUNDOS DE MANEIO -  Foi presente uma proposta de Regulamento Interno de Fundos de

Maneio, 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 a proposta de Regulamento Interno de Fundos de

Maneio, deliberou, por unanimidade, aprová-la.---------------------------------------------------------------------

 ------- APROVAÇÃO DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 2016 -  Foi presente pelos serviços de

contabilidade o mapa de fluxos de caixa, que se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzido

para todos os efeitos legais.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, depois de analisar o mapa supra referido, deliberou, por unanimidade,

aprová-lo,  bem  como  autorizar,  a  título  excecional,  que  o  saldo  de  gerência,  no  valor  de

3.547.603,25€ (três milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e três euros e vinte e

cinco cêntimos), seja utilizado para o cálculo dos fundos disponíveis para o mês de janeiro.----------

 ------- RELATÓRIO MENSAL DAS DESPESAS PAGAS COM CARTÃO DE CRÉDITO –  Foi

presente pelo Sr. Presidente da Câmara um relatório detalhado da utilização do cartão de crédito,

no mês de dezembro de 2016, que se anexa fotocópia à presente ata e se dá aqui por reproduzido

para todos os efeitos legais.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do mesmo.----------------------------------------------------

 -------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 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.------------------------------------------------------------------------------
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