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Ata n.º 27/2017

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017

--------No dia vinte e um de dezembro 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 dezassete horas e trinta minutos, 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, Fátima de Jesus
da Silva Arêde e António Jorge Feio Bacelar Vilar.-------------------------------------------------------------------------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 – 4.329.402,07€ (quatro milhões,
trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e dois euros e sete cêntimos) e Operações Não
Orçamentais – 401.735,84€ (quatrocentos e um mil, setecentos e trinta e cinco euros e oitenta e
quatro cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO
LETIVO 2017/2018 – TERCEIRO CICLO, MATERIAL E MANUAIS ESCOLARES - Foi presente
pelos serviços de ação social, a listagem, fornecida pelo agrupamento, dos alunos do 3.º Ciclo do
Ensino Básico do Agrupamento de Escolas da Murtosa, que terão direito a apoios no âmbito da
Ação Social Escolar, que se anexa à presente ata, dando-se aqui por reproduzida para todos os
efeitos legais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal, após ter analisado o documento, deliberou, por unanimidade, aprovar
a listagem proposta, que descreve os apoios a conceder, aos alunos carenciados, para aquisição
de manuais e/ou cadernos de atividades e material escolar no âmbito da Ação Social Escolar, cujo
pagamento será efetuado mediante a apresentação dos documentos de despesa conforme está
estipulado na proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou, também, por unanimidade, que o valor total de 70,00€ seja, no caso de
alunos com necessidades educativas especiais, justificado apenas com despesas associadas à
aquisição de material escolar dado que, na generalidade dos casos, o percurso destes alunos
dispensam os manuais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO
LETIVO 2017/2018 – PRIMEIRO CICLO – SERVIÇO DE ALMOÇO – Foram presentes pelos
serviços de ação social, duas listagens de alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento
de Escolas da Murtosa, que requereram, já fora do prazo, a atribuição de apoio de ação social
escolar no que ao serviço das refeições diz respeito, que se anexa à presente ata, dando-se aqui
por reproduzida para todos os efeitos legais.----------------------------------------------------------------------- .
-------- A Câmara Municipal, após ter analisado o documento, deliberou, por unanimidade, aprovar
as listagens propostas, que descrevem os apoios a conceder, aos alunos carenciados, no âmbito
do pagamento das refeições escolares.--------------------------------------------------------------------------------------- Neste ponto dos trabalhos, o Sr. Presidente retirou-se da reunião em virtude da requerente
ser seu familiar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2017/2018 – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR:
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - Foi presente uma informação da trabalhadora Ana Paula
Rendeiro, datada de 14 de novembro de 2017, relativa ao assunto em epígrafe, que se anexa à
presente ata, dando-se aqui por reproduzidas para todos os efeitos legais.----------------------------------------A Câmara Municipal, após ter analisado a informação, referida, deliberou, por unanimidade,
atribuir, ao aluno Hugo Miguel da Silva Alves, a refeição gratuita.-----------------------------------------------------Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente deu entrada na sala
ocupando o seu lugar na mesa de reuniões.---------------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE APOIOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR –
ANO LETIVO 2017/2018 – PRIMEIRO CICLO – ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS
ESPECIAIS – Foi presente uma informação da Técnica superior Ana Paula de Oliveira Rendeiro,
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datada de 27 de novembro, a informar que no âmbito da ação social escolar – ano letivo
2017/2018 – primeiro ciclo – alunos com necessidades especiais, o Agrupamento de Escolas da
Murtosa identificou o aluno Mateus Rodrigues Cunha, como aluno com necessidades educativas
especiais, propondo que ao mesmo seja atribuída a gratuitidade da refeição.-------------------------------------A Câmara Municipal tendo em conta a situação do aluno deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta da técnica superior e atribuir ao aluno Mateus Rodrigues Cunha a gratuitidade da
refeição.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 1.833,62€ (mil oitocentos e
trinta e três euros e sessenta e dois cêntimos), 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 os encargos inerentes ao serviço de refeições e
acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os meses de janeiro, fevereiro e
março de 2018, 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 1.833,62€ (mil
oitocentos e trinta e três euros e sessenta e dois cêntimos), 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 e março de 2018, nas Escola de S. Silvestre e da E.B.I da Torreira.----- 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 3.059,14€ (três mil, cinquenta e nove euros e catorze cêntimos), 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, e março na Escola do Monte e no
Centro Escolar da Saldida.------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----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 3.059,14€ (três mil, cinquenta e nove euros e catorze
cêntimos), 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, e
março de 2018 na Escola do Monte e no Centro Escolar da Saldida.----------------------------------------------- PEDIDO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA
DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO – MAR ISA SOFIA OLIVEIRA E SILVA – Foi
presente o requerimento registado sob o número 7063, de 20 de novembro de 2017, em nome de
Marisa Sofia Oliveira e Silva em que solicita, ao abrigo do Regulamento de Diferenciação Positiva
da Atividade de Bombeiro Voluntário na Murtosa, bolsa de estudo por frequência do ensino superior,
grau de mestrado, a redução na taxa a pagar relativa ao acesso às piscinas municipais, reembolso
das taxas moderadoras pagas em episódios de urgência no serviço nacional de saúde e acesso
gratuito às iniciativas de caráter desportivo e cultural promovidas pela Câmara. O requerimento
encontra-se devidamente acompanhado da declaração dos Bombeiros, do certificado de matrícula,
da declaração de irs, do plano curricular e da informação da técnica superior Rosa Almeida.----------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo por base o citado regulamento, deliberou,
por unanimidade, reduzir em 50% no valor a pagar pelas taxas de acesso às piscinas municipais,
proceder ao reembolso das taxas moderadoras pagas em episódios de urgência no serviço
nacional de saúde, devendo para o efeito entregar os respetivos documentos de liquidação e
permitir o acesso gratuito às iniciativas de caráter desportivo e cultural promovidas pela Câmara
Municipal, mediante apresentação do respetivo cartão de bombeiro.------------------------------------------------- Mais deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de atribuição de bolsa de estudo, por a
requerente não reunir as condições de atribuição, em particular, por apresentar um rendimento “per
capita” superior ao estabelecido no n.º 2, do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Atribuição de
Bolsas de Estudo, conjugado com o previsto

no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento de

Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiro Voluntário na Murtosa.-------------------------------------------- PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR LIQUIDADO RELATIVO AO IMI NO ÂMBITO DO
REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO
VOLUNTÁRIO – FRANCISCO MARIA BARBOSA MARQUES - Foi presente o requerimento
registado sob o número 7305, de 12 de dezembro, em nome de Francisco Maria Barbosa Marques
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em que solicita, ao abrigo do Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiro
Voluntário na Murtosa, o reembolso do valor liquidado, relativo ao Imposto Municipal sobre Imóveis.
O requerimento encontra-se devidamente acompanhado do comprovativo da liquidação do IMI, de
cópia do documento comprovativo do valor patrimonial do imóvel e de declaração emitida pela
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa. ----------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo por base o citado regulamento, deliberou,
por unanimidade, proceder ao reembolso de 158,07€ (cento e cinquenta e oito euros e sete
cêntimos), correspondente a 70% do valor liquidado do IMI.------------------------------------------------------------ PRÉMIO DE FOTOGRAFIA DA MURTOSA 2017 - Foi presente uma informação exarada
pela trabalhadora Eliana Barroqueiro, acompanhada da ata de atribuição dos prémios do concurso
mencionado em epígrafe, com o tema ”O teu Planeta é a Tua Terra”, das quais se anexa cópia à
presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.---------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação da trabalhadora e da ata de
atribuição dos prémios, supra referida, tendo deliberado, por unanimidade, aprovar a mesma e
atribuir os prémios constantes da referida informação. ------------------------------------------------------------------ JOGOS FLORAIS DA MURTOSA 2017 - Foram presentes duas informações exaradas pela
trabalhadora Eliana Barroqueiro, acompanhadas das atas de atribuição dos prémios do concurso
mencionado em epígrafe, com o tema ”Murtosa, Pátria do Moliceiro” das quais se anexa cópia à
presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.---------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação da trabalhadora e da ata de
atribuição dos prémios, supra referida, tendo deliberado, por unanimidade, aprovar as mesmas e
atribuir os prémios constantes das referidas informações. -------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DAR AJUDA AOS MAIS CARENCIADOS Foi presente pelo Sr. Vice-Presidente uma proposta de atribuição de subsídio à Associação Dar
Ajuda aos Mais Carenciados, no valor de 270,00€, para comparticipar nas despesas de aluguer de
um autocarro para o transporte dos participantes numa iniciativa solidária promovida pela mesma,
tendo em consideração que: a Associação Dar Ajuda aos Mais Carenciados (Associação DAMC)
possui, enquanto fim estatuário, a intervenção de cariz social junto dos agregados familiares mais
desfavorecidos, proporcionando bens essenciais e iniciativas promotoras da inclusão e bem estar
destas pessoas; a Associação irá realizar uma iniciativa natalícia solidária, no dia 23 de dezembro,
que congregará várias dezenas de pessoas carenciadas, para a qual necessita de alugar um
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autocarro, uma vez que a generalidade dos participantes não possui meio de transporte próprio
nem meios económicos para, a expensas próprias, se deslocar ao Centro Paroquial do Monte,
onde decorrerá o evento; face ao poucos meios de que a associação dispõe, a despesa com o
aluguer do autocarro, referido, constitui um custo muito significativo.------------------------------------------------ A Câmara Municipal depois de analisar a proposta, deliberou, por unanimidade, atribuir à
Associação Dar Ajuda aos Mais Carenciados (Associação DAMC), um subsídio no valor de 270,00€
(duzentos e setenta euros), para a associação fazer face às despesas com a iniciativa solidária que
pretende realizar no dia 23 de dezembro.------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À MUSIKARISMA ASSOCIAÇÃO – O Sr. Presidente da
Câmara propôs que fosse atribuído um subsídio à Musikarisma - Associação tendo em
consideração que:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A referida Associação é a entidade responsável pela organização do Festival da Canção da
Murtosa, evento que já faz parte do cartaz cultural do Município e que, nos últimos anos, tem ganho
expressão e envolvimento junto da comunidade local;-------------------------------------------------------------------- A promoção do referido evento impõe a assunção de um conjunto de responsabilidades
financeiras;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A citada associação não possui recurso próprios e/ou outros apoios que, só por si, permitam
assumir todos os encargos inerentes à iniciativa citada.------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal atento o exposto, deliberou, por unanimidade, atribuir à Musikarisma
Associação, um subsídio no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), para fazer face às
despesas com a iniciativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL 2017 – Foi
presente o Despacho do Sr. Vice-Presidente sobre o assunto em epígrafe do qual se anexa cópia à
presente ata e se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos legais.---------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar o despacho supra referido, deliberou, por
unanimidade considerar os recibos de janeiro a março, atribuindo ao requerente o valor
correspondente de 120,00€ (cento e vinte euros) mensais.-------------------------------------------------------------- AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DOS TRABALHOS DE “PAVIMENTAÇÃO DE
ARRUAMENTOS NA MURTOSA - BUNHEIRO - Foi presente o auto de receção definitiva dos
trabalhos de “Pavimentação de Arruamentos na Murtosa - Bunheiro”, adjudicada à firma António
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Pimenta, Construções, Lda.. devidamente assinado pelo representante da Câmara Municipal e
pelo representante do empreiteiro.----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a obra, bem como
libertar as garantias que se encontram cativas.---------------------------------------------------------------------------FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA MURTOSA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO
PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO
DO SR. VICE-PRESIDENTE - Foi presente o despacho do Sr. Vice-Presidente a isentar a Fábrica
da Igreja Paroquial da Murtosa do pagamento de taxas, referente à licença de ruído emitida para
a Festa de Santa Luzia, no Ribeiro, Murtosa, que teve lugar no dia 15 de dezembro.--------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
do Sr. Vice-Presidente, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento de Taxas do
Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destinou à realização de uma iniciativa em
prol das tradições da nossa Terra.--------------------------------------------------------------------------------------------- ARPURO CAMPINGS – TABELA DE PREÇOS PARA 2018 – Foi presente pela empresa
Arpuro Campings – Catarino e Associados, Lda. - Gestão e Empreendimentos Turísticos, S.A. a
tabela de preços, a praticar em 2018, no Parque de Campismo da Torreira, nos termos do previsto
no contrato de concessão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, depois de analisar a tabela supra referida, deliberou por unanimidade
aprová-la.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMUNICAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADJUDICADOS AO
ABRIGO DA LOE PARA 2017 – Para efeitos do disposto no n.º 4 e n.º 12 do artigo 49.º da Lei n.º
41/2016, de 28 de dezembro, foi presente pelos serviços de contratação pública o mapa dos
contratos de prestação de serviços, adjudicados ao abrigo da LOE para 2017, referente ao mês de
novembro que se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos
legais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------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 dezassete horas e cinquenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser
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assinada por todos os membros presentes e por mim,

, Chefe

da Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi.---------------------------------------------------------------

