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Ata n.º 24/2017

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

--------No dia dezasseis de novembro 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 os Senhores Vereadores
Daniel Henriques de Bastos, Fátima de Jesus da Silva Arêde e António Jorge Feio Bacelar Vilar.---------- O Senhor Presidente informou que o Senhor Vice-Presidente Januário Vieira da Cunha não
estaria presente na reunião por motivos de ordem pessoal.-------------------------------------------------------------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 – 4.578.454,84€ (quatro milhões,
quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e quatro
cêntimos) e Operações Não Orçamentais – 389.431,01€ (trezentos e oitenta e nove mil,
quatrocentos e trinta e um euros e um cêntimo).--------------------------------------------------------------------------- ESCALAS DE TURNOS PARA O ANO CIVIL DE 2018 NO MUNICÍPIO DA MURTOSA Foi presente um email, da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., datado de 7 de
novembro de 2017, a remeter a proposta de escalas de turnos, para o ano de 2018, das farmácias
sediadas no Concelho da Murtosa, a fim de que este Executivo emita o competente parecer.--------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável.-------------------------
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------- JOGOS FLORAIS DA MURTOSA 2017 – COMPOSIÇÃO DO JÚRI – Foi presente uma
proposta de composição de Júri para os Jogos Florais da Murtosa 2017 que, de seguida, se
transcreve:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tema: “Murtosa, Pátria do Moliceiros”-------------------------------------------------------------------------------- Composição do Júri:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Modalidade de Poesia e Conto:-------------------------------------------------------------------------------------- Diamantino Moreira de Matos;------------------------------------------------------------------------------------------Maria da Ascensão Rodrigues;------------------------------------------------------------------------------------------Francisco Vieira;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Modalidade de Pintura:-------------------------------------------------------------------------------------------------- Magna Ferreira;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alberto Figueiredo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anísia Simões.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra referida.----------------- PRÉMIO DE FOTOGRAFIA DA MURTOSA 2017 – COMPOSIÇÃO DO JÚRI – Foi presente
uma proposta de composição de Júri para o Prémio de Fotografia da Murtosa 2017 que, de
seguida, se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tema: “O teu planeta é a tua terra”------------------------------------------------------------------------------------ Composição do Júri:----------------------------------------------------------------------------------------------------- João Pedro Ferreira Correia Ribeiro Marnoto;---------------------------------------------------------------------- Diogo Barros;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vítor Nuno Fernandes Moreira.----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra referida.-----------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA
AUTORIZAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – Foi presente, pelo Senhor Presidente
uma proposta, datada de 8 de novembro de 2017, a solicitar que a Câmara Municipal delibere
solicitar à Assembleia Municipal que delegue no Presidente da Câmara a competência de
autorização prévia, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei dos Compromissos e
Pagamentos em Atraso (LCPA), para assunção de compromissos plurianuais de montante inferior
ao referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua
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atual redação (€ 99.759,58), cuja autorização não tenha sido dada aquando da aprovação das
Grandes Opções do Plano, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º da LCPA.--------------------------------------------- A Câmara Municipal atento o exposto deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor
Vereador Jorge Bacelar e os votos favoráveis dos restantes eleitos locais, solicitar à Assembleia
Municipal que delegue no Presidente da Câmara a competência para autorizar compromissos
plurianuais até ao valor de € 99.759,58 (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e nove euros e
cinquenta e oito cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO “NÚCLEO DO SPORTING CLUBE PORTUGAL DA
MURTOSA” - XVI CONVÍVIO DE S. MARTINHO - Foi presente o ofício do Núcleo do Sporting
Clube Portugal da Murtosa, datado de 16 de outubro, a informar que no dia 11 de novembro
organizou, no Pavilhão Desportivo da Murtosa, um convívio de S. Martinho, em Futsal, com
algumas coletividades Murtoseiras, solicitando a atribuição de um subsídio para ajuda dos gastos
fixos com o evento, nomeadamente a aquisição de prémios de participação para todas as
associações presentes no convívio.--------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido.------------------------------------------------------------Após análise do mesmo, deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, no valor de
200,00€ (duzentos euros), ao Núcleo do Sporting Clube Portugal da Murtosa, destinado à
aquisição de prémios para o convívio referido. ---------------------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CORO DE SANTA MARIA DA MURTOSA – Foi presente,
uma proposta de atribuição de subsídio ao Coro de Santa Maria da Murtosa, pelo senhor
Presidente que a seguir se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------- “PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CORO DE SANTA MARIA DA MURTOSA-------------- Tendo em consideração que:---------------------------------------------------------------------------------------------------A festa do emigrante assume-se como uma iniciativa de significativa importância na valorização da
nossa comunidade emigrante e da interação desta com a comunidade local;-----------------------------------------------O envolvimento das associações assume particular relevância na concretização da ação e
consequente sucesso da mesma;--------------------------------------------------------------------------------------------------------Entre as diversas associações envolvidas o Coro de Santa Maria da Murtosa tem vindo a colaborar
ativamente com a Câmara Municipal em diversas iniciativas que integram o programa das Festa do
Emigrante;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A participação supra referida acarreta encargos para a instituição, proponho que a Câmara
Municipal atribua ao Coro de Santa Maria da Murtosa um subsídio no valor de 3.000,00€ para fazer face às
despesas que a referida instituição tem com as já citadas atividades.---------------------------------------------------------Murtosa, 13 de novembro de 2017---------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara (Joaquim Baptista)”------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal atento o exposto deliberou, por unanimidade, atribuir ao Coro de Santa
Maria da Murtosa um subsídio no valor de 3.000,00€ (três mil euros) para que a associação possa
fazer face às despesas que a referida instituição teve com as atividades desenvolvidas durante a
Semana do Emigrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR LIQUIDADO RELATIVO AO IMI NO ÂMBITO DO
REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO
VOLUNTÁRIO - Foi presente o requerimento registado sob o número 6700, de 6 de novembro de
2017, em nome de Joaquim Maria dos Santos Pereira 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 142,36€ (cento e quarenta e dois euros e trinta e seis
cêntimos), correspondente a 75% do valor liquidado do IMI.--------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 1, DA EMPREITADA DE
“IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO AGLOMERADO URBANO DA TORREIRA” - Foi
presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 1, da empreitada de “Implementação do
Remate Sul do Aglomerado Urbano da Torreira”, adjudicada à firma Manuel Francisco de
Almeida, S.A, no valor de 17.081,79€ (dezassete mil, oitenta e um euros e setenta e nove
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------ Relativamente a este ponto o Senhor Vereador Jorge Bacelar questionou o Senhor
Presidente sobre quem é o fiscal da obra, quantas vezes vai à obra por dia e se a obra respeita o
POOC Ovar - Marinha Grande.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente relativamente às questões colocadas pelo Senhor Vereador referiu que
o responsável pela fiscalização da obra, em representação da Câmara, é o Eng.º João Fidalgo, e
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que o coordenador de segurança e saúde em obra designado é o Eng.º Pedro Lopes. Referiu
ainda, que relativamente ao número de visitas à obra espera efetivamente que elas não ocorram
mais do que uma vez ao dia, sob pena de, o técnico em causa deixar de ter condição de cumprir
todas as responsabilidades que lhe estão atribuídas, no entanto sempre que o técnico do
empreiteiro responsável pela execução da obra coloca qualquer dúvida naturalmente que ela é no
local, caso seja necessário, naturalmente esclarecida. Por fim referiu, que a intervenção não
desrespeita o Plano de Ordenamento da Orla Costeira e que possui parecer favorável da ARH
Centro, entidade que tutela o domínio público marítimo, e por consequência, é responsável pela
implementação do referido plano.-----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Jorge
Bacelar, com os votos favoráveis dos restantes membros do Executivo, aprovar o auto, bem como
autorizar o respetivo pagamento.------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador Jorge Bacelar votou contra, porque alguns artigos que se encontram no
auto não estão a ser cumpridos, como por exemplo o artigo 6.3.------------------------------------------------------- O Senhor Presidente relativamente à observação feita apenas referiu que reconhece
isenção, idoneidade e competência no fiscal que nomeou para a obra em causa e por isso
naturalmente que aprovará o auto, no entanto a declaração do Senhor Vereador será remetida ao
referido responsável técnico para que produza relatório tendo em conta as dúvidas colocadas sobre
o trabalho que se encontra a desenvolver.--------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 3, DA EMPREITADA DE
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - Foi presente o auto de medição de
trabalhos contratuais n.º 3, da empreitada de “Construção do Centro de Saúde da Murtosa”,
adjudicada à firma Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda., no valor de
30.024,54€ (trinta mil, vinte e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Jorge
Bacelar, com os votos favoráveis dos restantes membros do Executivo, aprovar o auto, bem como
autorizar o respetivo pagamento.------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Jorge Bacelar votou contra, porque a obra se iniciou sem respeitar o
regulamento em vigor, nomeadamente o Plano de Pormenor do Centro da Vila.---------------------------
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-------- O Senhor Presidente, perante a declaração de voto do Senhor Vereador, manifestou
estranheza, pela mesma, dado que aparenta o facto do Senhor Vereador ter acordado de um sono
profundo sem se ter apercebido que entre os dois momentos “adormecer e acordar” decorreu mais
de 18 meses, período durante o qual a Câmara Municipal, bem como a Assembleia Municipal
revogaram o Plano de Pormenor que referiu e alteraram por consequência o respetivo PDM. Mais
referiu, que se lhe ficam ainda mais dúvidas sobre a apreciação do Senhor Vereador a menos que a
aprovação, por si, dos autos anteriores àquele que agora é objeto de aprovação tenha resultado de
algum episódio de sonambulismo que lhe permitiu produzir decisões sem que tivesse consciência
das mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 6, DA EMPREITADA DE
“REABILITAÇÃO DA RUA DA BÉSTIDA” - Foi presente o auto de medição de trabalhos
contratuais n.º 6, da empreitada de “Reabilitação da Rua da Béstida”, adjudicada à firma
Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 20.463,00€ (vinte mil, quatrocentos
e sessenta e três euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 13, DA EMPREITADA
“PARQUE DE LAZER DO MONTE” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º
13, da empreitada de “Parque de Lazer do Monte”, adjudicada à firma António Saraiva e Filhos,
Lda., no valor de 35.293,01€ (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e três euros e um cêntimo),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o
respetivo pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJUSTE DIRETO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE “ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE EXECUÇÃO DE DRAGAGENS DE MANUTENÇÃO DO CAIS DO BICO E DO
PORTO DE PESCA DA TORREIRA” - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Foi presente uma
informação da técnica superior Manuela Ribeiro, datada de 13 de novembro de 2017, a propor,
atendendo ao prazo para prestação de serviços (60 dias) e às condições de pagamento, para o
ajuste direto para aquisição de serviços de “Elaboração de Projetos de Execução de Dragagens de
Manutenção do Cais do Bico e do porto de Pesca da Torreira”, a repartição de encargos da seguinte
forma:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Ano de 2018 – 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente repartição de encargos,
bem como remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação.-------------------------------------------------------- AJUSTE DIRETO PARA A “AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE REDE WI-FI PARA O
MUNICÍPIO DA MURTOSA – SMART TOURISM MURTOSA” - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS –
Foi presente uma informação da técnica superior Manuela Ribeiro, datada de 13 de novembro de
2017, a propor, atendendo ao inicio previsto desta aquisição, co-financiada pelo Instituto de Turismo
de Portugal, I.P., ao plano de pagamentos, aos prazos de execução e ao valor base, a repartição de
encargos da seguinte forma:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ano de 2018 – 39.440,00€ (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta euros).---------------------------- Ano de 2019 – 4.930,00€ (quatro mil, novecentos e trinta euros);--------------------------------------------- Ano de 2020 – 4.930,00€ (quatro mil, novecentos e trinta euros) --------------------------------------------- Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente repartição de encargos,
bem como remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação.-------------------------------------------------------- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO MONTE – ACDM – PEDIDO DE ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO
SENHOR VICE-PRESIDENTE – Foi presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara a
isentar a Associação Cultural e Desportiva do Monte – ACDM do pagamento de taxas, referente
à licença de ruído emitida para a realização do VI Festival das Sopas, que teve lugar no dia 4 de
novembro, no Pavilhão do Monte.----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
do Senhor Vice-Presidente da Câmara, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento
de Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destinou ao desenvolvimento
dos fins estatutários da associação.------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DA COTA DE REFERÊNCIA PARA EFEITOS DE
APLICABILIDADE DO N.º 2, DO ARTIGO 9 DO RMUE – Foi presente pelo Senhor Vereador
Daniel Bastos, uma proposta de definição de cota de referência para efeitos de aplicabilidade do n.º
2, do artigo 9 do RMUE, que se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais e da qual se
anexa cópia à presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com o voto contra do
Senhor Vereador Jorge Bacelar aprovar a proposta do Senhor Vereador Daniel Bastos.----------------------- O Senhor Vereador Jorge Bacelar votou contra, porque acha que se deve realizar um novo
procedimento e remete-lo à Assembleia Municipal para aprovação.--------------------------------------------------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.-------------------------------------------------------------------

