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ESTAMOS EMPENHADOS EM FAZER UMA
GOVERNAÇÃO AUTÁRQUICA DIFERENTE

A nossa história e a nossa tradição também não
têm sido esquecidas. Em vários momentos, foi
relembrado o Soldado Milhões, figura tão
importante na história do nosso concelho e do
nosso país. Toda a história de Murça tem sido
posta em destaque.
Atualmente estamos empenhados em fazer uma
governação autárquica diferente, poupando no
acessório e gastando no essencial. 
Queremos continuar a fazer a mudança para
que Murça seja devidamente reconhecida e
respeitada. Para isso, foram efetuadas
candidaturas a diversos programas, a fim de
conseguir fundos para obras há muito ansiadas
pelos murcenses.
Vamos continuar a trabalhar afincadamente,
contando sempre com a vossa ajuda, afinal é
com todos vós que Murça conta e é de todos
vós de que Concelho precisa.

Caros Amigos, 

É com enorme prazer que vos fazemos chegar

a primeira edição da Revista Municipal “Terras

de Murça". Nestas páginas vão encontrar um

sumário do que mais importante aconteceu no

concelho, em áreas como a Ação Social, a

Educação, o Turismo, a Economia, a Agricultura

e Floresta, a Proteção Civil, a Cultura, o

Desporto, entre outras, ao longo dos últimos

tempos no nosso Município.

Esta publicação surge como uma forma de

aproximar o Executivo Municipal a todos os

murcenses, mas também de vos fazer chegar,

de forma transparente, todas as decisões que

são tomadas em prol do concelho. É nosso

objetivo levar a Câmara Municipal a cada um

de vós, de forma clara e objetiva.

A Câmara Municipal tem dado o seu contributo

para que o concelho cresça. Têm sido feitos

investimentos em diversas áreas, sempre tendo

o bem-estar das munícipes em mente.

Terras de Murça  //

Sabia que pode colocar as suas
questões diretamente ao

presidente da Câmara de Murça

O Presidente da Câmara Municipal de Murça



SESSÕES
DESCENTRALIZADAS

As reuniões da Assembleia Municipal de Murça

passaram a ter um carácter descentralizado,

começando a ser realizadas em todas as

Freguesias do concelho. 

A primeira reunião da Assembleia Municipal fora

dos Paços do Concelho decorreu na sede da

Junta de Freguesia de Candedo, a 6 de março de

2018. 

O resultado superou claramente as expetativas,

tendo em conta a forte participação da

população local. 

Em setembro do mesmo ano, realizou-se mais

uma sessão, desta vez no salão da sede da

Freguesia de Carva e Vilares. 

A iniciativa já passou igualmente por Fiolhoso, Jou

e Valongo de Milhais.

Foi notória a participação dos populares que ali

se deslocaram para assistir à discussão de vários

assuntos de interesse para o concelho de Murça. 

Esta iniciativa tem como objetivo descentralizar

as reuniões públicas da Assembleia Municipal,

percorrendo todas as Freguesias do Concelho,

aproximando, desta forma, os cidadãos dos

políticos e das políticas. Foi proposta pelo

presidente daquele órgão, António Ribeiro, e

conta com o apoio total do Presidente da

Câmara, Mário Artur Lopes. 

"Uma iniciativa 
que reflete a vontade 
de inclusão de todos 

os Munícipes no processo 
de tomada de decisão.
Queremos aproximar os
cidadãos dos políticos”

- Mário Artur Lopes -
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Oito Séculos de História

UMA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REPRESENTATIVA 
E PRÓXIMA DOS CIDADÃOS 

 
Sempre que me disponho a escrever um texto
passa por mim um turbilhão de ideias e tenho
sempre algum receio em não ser muito claro na
transmissão da mensagem; seja como for,
arrisco-me a partilhar com todos vós esta
reflexão simples. 
A participação na vida pública é um direito de
todos os cidadãos e, simultaneamente, um
dever. Pertencendo a uma comunidade, não
devemos deixar, por mãos alheias, a definição
dos destinos da vida pública. Somos chamados
a intervir e a participar ativamente; podemos e
devemos participar na atividade política e em
organizações que procurem transformar a
sociedade e promover o bem comum.
Tive o grato privilégio de ser escolhido para a
nobre e difícil tarefa de conduzir os trabalhos
da Assembleia Municipal; esta é uma missão
que me leva a não procurar o interesse próprio,
mas a carregar o peso dos mais fracos e dos
mais necessitados; é que a simplicidade e a
verdade são as únicas coisas que contam
verdadeiramente, vêm de dentro, não se podem
fingir. 
Não tenho muito a dizer, mas algo a partilhar,
de modo a conseguir, por meio de uma luta
diária, a supressão da injustiça e a realização
de uma sociedade mais igualitária e mais
humana para todos. 
Alguém dizia-me que, perante as dificuldades,
o segredo é permanecermos nós mesmos,
acreditarmos nas nossas convicções, entrarmos
em sintonia com os outros e esforçarmo-nos por
viver a vida que sempre idealizámos.
A solução para os problemas que vão surgindo
não está, decididamente, em “cruzar os
braços”, adotando uma atitude passiva e
permitindo que o mundo aconteça, à nossa sem
o nosso contributo. 

Contribui para a realização pessoal e o
desenvolvimento da democracia. 
As pessoas são a razão e o fim da comunidade
política, cujo objetivo passa pelo
desenvolvimento integral de todos e de cada
um. O ser humano não é intrinsecamente
individualista, mas um ser comunitário. Por isso,
a relação em sociedade não se estrutura no
medo, na inveja e no conflito, mas na
cooperação. 
Antes de mais, a mudança acontece em cada
pessoa e alcança a sociedade quando se unem
esforços pelo e para o bem de todos. Ser
empreendedor na construção da sociedade é
um desafo que nasce no coração e vontade de
cada pessoa em fazer da sua vida um projeto
diferente, único e admirável. 
O concelho de Murça merece que nos
dediquemos de alma e coração, para que o
futuro das suas gentes seja cada vez melhor e
mais risonho. 

Para todos, um forte abraço. 

António Augusto Ribeiro

05Terras de Murça  //

O Presidente da Assembleia Municipal de Murça



MURÇA COM FOCO NA FLORESTA

genuína
AGRICULTURA E FLORESTA

O Município de Murça, em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas –

ICNF, e instituições locais, promoveu a realização de um conjunto de iniciativas de informação

e sensibilização para a importância da preservação da floresta e do território.

No passado dia 28 de março, a Autarquia aproveitou o dia de feira mensal, para proceder à

distribuição de material informativo, essencialmente direcionado à limpeza dos terrenos junto

dos aglomerados e edificações. Com a ajuda dos alunos “premiados” do concurso de poesia “A

Árvore e a Floresta”, foram também, entregues postais com os seus poemas e ilustrações, como

meio de sensibilização da comunidade.

Foram ainda plantadas árvores na Serra da Garraia, um dos espaços naturais mais importantes

do Concelho de Murça, numa ação conjunta com o Conselho Directivo dos Baldios de

Palheiros, ICNF e a Câmara Municipal.

06 // Revista informativa
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Há dois anos que o Município de Murça decidiu

implementar um Regulamento de concessão de

apoio financeiro destinado ao fomento da

produção pecuária no concelho.

Este programa está, essencialmente, vocacionado

para as pequenas explorações agropecuárias, por

norma, de natureza familiar, e que pretende

colmatar as dificuldades em manter os custos

associados à produção, a alimentação, a energia,

os combustíveis e também os valores despendidos

com as ações de profilaxia sanitária.

A Autarquia decidiu, entretanto, reforçar o apoio

financeiro concedido aos titulares de explorações

agropecuárias existentes no Concelho, aumentado

de forma considerável o valor atribuído por animal.

Nos bovinos, que anteriormente a comparticipação

por cabeça era de 5 euros, passa a ser de 15 euros;

para os ovinos e caprinos, o aumento foi quatro

vezes superior, sendo agora, pago a 4 euros por

cabeça, e para os suínos a quantia paga por

cabeça é de 10 euros, mais 5 euros que o ano

passado.

Esta melhoria da verba financiada, não foi a única

modificação ao regulamento existente, o mesmo

contempla ainda, alterações nos mecanismos

legais e logísticos de forma a criar condições mais

simplificadas de candidatura ao apoio.

O executivo Municipal, com esta decisão, pretende

chegar ainda a mais produtores, incentivando-os a

criar melhores condições na produção pecuária

local, e ao mesmo tempo, sensibilizando-os para a

importância do cumprimento das regras de saúde

animal, e por conseguinte a saúde pública.

CÂMARA REFORÇA APOIO FINANCEIRO 
AOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS

07Terras de Murça  //
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MUNICÍPIO E PRODUTORES LOCAIS 
NA FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA

A Câmara Municipal de Murça, acompanhada

dos produtores locais de vinhos, azeites, frutos

secos e mel, participou na 58.ª Feira Nacional

de Agricultura (FNA), que decorreu no Centro

Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas,

em Santarém.

Este certame, que regressou este ano após as

interrupções derivadas da pandemia, centrou-

se na temática “Inovação e Tecnologia”,

envolvendo centenas de entidades, privadas e

públicas, ligadas ao setor primário nacional,

constituindo, portanto, uma enorme

oportunidade para as empresas que nele

centram a sua atividade.

Com isto em vista, o Município de Murça,

organizou a presença neste evento, com o

suporte logístico e um stand, no qual os

cerca de 600 visitantes diários tiveram a

oportunidade de provar azeite, vinho, mel e

frutos secos do território e, ainda, conhecer  

todo o património turístico e eventos do

Município, como por exemplo, a edição de

2022 da Feira Franca "Porca de Murça”. Para

além disso, as empresas do Concelho tiveram, 

 a possibilidade de divulgar a sua atividade e

de realizar networking com outras entidades

nacionais e internacionais, obtendo maior

visibilidade, criando redes de contactos e

divulgando a marca “Murça”, criando mais e

melhores oportunidades para o setor local.

Este tipo de atividade resulta das várias

iniciativas que têm sido levadas a cabo pelo

Executivo no âmbito da aproximação aos

empresários e produtores locais, como por

exemplo, o Fórum da Economia Local, e através

das quais se pretende proporcionar às

organizações privadas do Concelho uma maior

visibilidade, neste caso, com a criação de

condições para a participação em eventos

nacionais e internacionais.

08 // Revista informativa
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O Município de Murça mantém as ações de luta

biológica contra a vespa das galhas do castanheiro,

praga que afeta os soutos do Concelho, desde o ano de

2017.

As ações incidem na largada do parasitóide Torymus

Sinensis, que combate, a curto e médio prazo, a vespa-

das-galhas-do-castanheiro, Dryocosmus kuriphilus,

prevenido a sua proliferação nas áreas de produção de

castanheiro.

Na iniciativa deste ano, a Câmara Municipal e em

parceira com a AFLOUDOUNORTE, realizou 50 largadas

do parasitóide nas Freguesias afetadas pela praga:

Valongo de Milhais, Jou, Fiolhoso, Carva e Vilares, e,

Noura e Palheiros. A quantidade de largadas, bem

como os locais onde elas são feitas, é determinada

pelos pareceres técnicos que resultam do processo de

prospecção realizado pela comissão de

acompanhamento.

O parasitóide em questão, alimenta-se das larvas

assumindo, dessa forma, uma função vital contra o

crescimento da praga. Por conseguinte, é necessário

que as largadas sejam feitas enquanto as galhas estão

tenras, nesta altura do ano, para que os resultados

sejam mais eficazes. Não tendo qualquer consequência

a nível ambiental, o Torymus Sinensis permite

controlar a praga. Contudo, a sua intervenção não irá

extingui-la, pelo que ações anuais são vitais para a

manutenção dos castanheiros e minimização dos

efeitos biológicos da vespa.

O esforço do Município de Murça centra-se no sentido

de realizar ações contínuas, capazes de proteger e

melhorar as condições de produção de castanha,

produto tão importante na economia local e na vida de

inúmeras famílias do Concelho de Murça. Em função

desta relevância, a Autarquia, para além de prestar

todo o apoio técnico e operacional juntamente com os

seus parceiros, têm assumido todos os custos

financeiros da operação ao longo dos anos.

CONTINUA A LUTA BIOLÓGICA CONTRA 
A VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO

Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em

09Terras de Murça  //
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CÂMARA DESENVOLVE FORMA DE CONTROLO 
SOBRE QUEIMAS E QUEIMADAS

 
 A legislação mais recente, de janeiro de 2019,

obriga à comunicação prévia às Câmaras

Municipais quanto à queima de qualquer tipo

de sobrantes de exploração fora do período

crítico e quando o índice de risco de incêndio

não seja de níveis muito elevado ou máximo. A

Câmara Municipal de Murça tem vindo a

realizar ações de informação e sensibilização

sobre esta temática aos seus munícipes.

O Município de Murça foi mais longe na

abordagem e procedimento na forma de

acautelar o uso do fogo, ainda antes de a nova

lei entrar em vigor, uma vez que já procedia ao

controlo das queimas de sobrantes de

exploração, emitindo um documento de cariz

informativo no qual identificava a pessoa que ia

proceder à queima, os tipos de materiais a

queimar e o local onde esta prática iria ser

efetuada, através de uma carta militar.

Neste documento era, também, esclarecido que

é proibido a queima de plásticos, borrachas e

outros produtos tóxicos que não resultem de

sobrantes de exploração e  que a queima deve

ser efetuada a, pelo menos, 150m de arvoredos

e a 50m de quaisquer construções. Aos

munícipes era comunicado da obrigatoriedade

de dar conhecimento do dia e da hora em que

vai proceder à queima de sobrantes, entre

outras informações.

Desde novembro de 2018, a Câmara de Murça

já informou cerca de 300 pessoas sobre a

melhor forma de realizar esta ação, o que

permitiu ao Município ficar a conhecer os locais

onde se realizam as queimadas, bem como os

materiais a queimar, podendo alertar para os

riscos inerentes a esta prática. Qualquer facto

que obrigue ou aconselhe à alteração quanto

ao uso do fogo, pode ser automaticamente

desencadeada, pois a informação está reunida

e detalhada com o rigor necessário para a mais

rápida e eficaz abordagem.

10 // Revista informativa
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CÂMARA QUER CRIAR NO CONCELHO 
UM PARQUE DA BIODIVERSIDADE

O Dia do Município de Murça, assinalado no passado dia 8 de maio, foi aproveitado pelo

presidente da edilidade murcense, para anunciar que está em fase de análise e estudo a

criação de um Parque da Biodiversidade, que poderá vir a ser uma realidade em Murça

ainda durante o atual mandato autárquico.

Mário Artur Lopes revelou a vontade do atual Executivo, em alterar o padrão dos

investimentos de Murça, e criar um Parque da Biodiversidade com mais de vinte hectares,

sendo aposta as componentes do lazer e do turismo, para que sejam conciliáveis com a

natureza, floresta, património e o ambiente.

O Presidente da Câmara de Murça quer ter como eixo estratégico a biodiversidade e a

componente água, para trazer o rio até Murça, e levar Murça até ao rio, indo ao encontro

da memória histórica, sendo que o foco deste projeto é a natureza. Para Mário Artur Lopes

este será um projeto que irá contribuir para o desenvolvimento económico do concelho nos

próximos anos.

acolhedora
TURISMO, AMBIENTE E NATUREZA

11Terras de Murça  //
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Os passadiços em madeira, que são os primeiros no

concelho, estão perfeitamente integrados na paisagem e

garantem, além da segurança, total respeito pela galeria

ripícola de um dos rios mais bem preservados da Europa.

As estruturas foram implementadas na descida e na

margem direita do rio, criando pequenos pontos de

observação que permitem ter uma vista paranómica da

paisagem e seguir, lado a lado, pela margem do Tinhela.

Esta pequena rota é circular, tem o seu início e fim junto à

Porta de Entrada de Murça do Parque Natural Regional do

Vale do Tua (PNRVT). O Trilho atravessa a vila de Murça

em direção ao rio Tinhela e é através dos ‘Passadiços do

Tinhela’ que se faz o acesso ao rio, e permitem apreciar

em segurança e vivenciar mais intensamente toda a

envolvência natural das suas margens.

O troço urbano da Pequena Rota passa por vários pontos

com interesse patrimonial e cultural do concelho,

nomeadamente, Oficina Criativa de Turismo/Porta de

Entrada de Murça do PNRVT, Adega Cooperativa de

Murça, Praceta Soldado Milhões, Porca de Murça, Antigo

Convento das Freiras Beneditinas, Igreja Matriz e

Pelourinho Manuelino. São pontos de referência na vila do

ponto de vista patrimonial e histórico, mas também

económico e social.

Continuando o sentido recomendado em direção à Ponte

Nova sobre o rio Tinhela, onde se iniciam as míticas

‘Curvas de Murça’, o percurso entra na área protegida do

PNRVT e passa a acompanhar a margem esquerda do rio

Tinhela em direção à Ponte Romana (Ponte Velha)

prosseguindo, após a sua travessia, ao longo da margem

direita do rio. No local conhecido por Moinho do Fidalgo,

o Trilho regressa à vila de Murça, passando pela Capela

da Misericórdia.

Na Ponte Romana sobre o rio Tinhela é possível, como

alternativa ao trajeto recomendado, seguir pela variante

do trilho e percorrer a Calçada de Murça, um troço de

uma antiga via romana que ligava Astorga à foz do rio

Douro, e caminhar, literalmente, sobre a milenar história

de Murça.

O PR3 “Trilho dos Passadiços do Tinhela”, foi homologado

pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal

(FCMP), é o terceiro Percurso Pedestre homologado no

concelho de Murça, juntando-se aos o PR1 “Trilho do

Tinhela” e ao PR2 “Trilho da Sobreira – Casa da Floresta –

Porrais”.

Veja o vídeo 
dos Passadiços do Tinhela

12 // Revista informativa



Foi no passada dia 27 de maio, que o Município de Murça

inaugurou o Trilho dos “Passadiços do Tinhela”, um

percurso pedestre que cruza o núcleo urbano com a

paisagem natural proporcionada pelo rio Tinhela, um

verdadeiro convite para “mergulhar” na natureza.

A cerimónia de abertura decorreu na Oficina Criativa de

Turismo/Porta de Entrada de Murça do PNRVT e foi

presidida pela Diretora-Regional de Agricultura e Pescas

do Norte, Carla Maria Gonçalves Alves Pereira.

Mário Artur Lopes, presidente da Câmara Municipal de

Murça, destacou ser uma pretensão da autarquia com

esta resposta ao nível do turismo e do lazer “promover o

nosso território, que é marcado por lugares e paisagens

ambiental e culturalmente ricas”.

O autarca salientou o facto de atualmente existiram já

três percursos pedestres no concelho, sendo preocupação

prioritária da autarquia neste tipo de iniciativas de cruzar

a natureza e a paisagem com a comunidade local, com o

património, a história, a cultura e, também, com as

atividades económicas.

Mário Artur Lopes quer desta forma, que estes percursos

sejam polos de atração e verdadeiros motores de

desenvolvimento integral do concelho.

O projeto “Trilhos – Passadiços do Tinhela”, foi objeto de

apoio no âmbito do PDR2020, Medida10 – LEADER,

Operação 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias da DLBC Rural

Vale Douro Norte – Associação do Douro Histórico, com um

valor elegível de 168.663,13 Euros ao qual corresponde um

cofinanciamento Feader de 134.934,51 Euros.

Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em
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A abertura oficial da primeira “Porta de Entrada” do

Parque Natural Regional do Vale do Tua, decorreu

em Murça. A cerimónia contou com a presença da

Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que

com o Presidente da Câmara de Murça, Mário Artur

Lopes, inaugurou solenemente este espaço interativo

de descoberta e promoção turística do Vale do Tua.

Este é o resultado de um projeto que contempla a

construção de cinco “Portas de Entrada” ao Parque,

onde cada uma apresenta uma especificidade

diferente das outras, uma cor distinta e

identificativa, associada a um dos cinco sentidos

humanos e a um animal emblemático desta região, e

que tem afinidades com o território em causa.

Assim, todas as Portas, ainda que tenham o mesmo

propósito, tornam-se únicas e diferentes, havendo

deste modo, razões para que os visitantes percorram

todo o território, visitando-as.

O executivo municipal, aproveitando esta ligação ao

Parque Natural Regional do Vale do Tua, decidiu

instalar também neste edifício o Posto de Turismo,

acrescentando-lhe uma maior presença da

identidade e autenticidade de todo o Concelho de

Murça.

Este equipamento está dotado de condições

favoráveis a um melhor acolhimento aos turistas e

visitantes.Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em
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A Câmara Municipal de Murça executou recentemente uma intervenção estruturante de expansão

da Zona Industrial, situada junto ao nó de Palheiros, a escassos segundos da Auto Estrada

Transmontana (A4). 

Esta ampliação, que há anos se esperava, criou finalmente condições para a instalação de

empresas do Concelho de Murça e da região. As boas condições físicas, a proximidade à

importante via rodoviária A4, os valores de aquisição dos lotes e a simplificação de processos

burocráticos, são fatores determinantes para a procura e interesse dos empresários.

Foram contratualizados dezassete novos lotes para a instalação de unidades empresariais. São

empresários do Concelho e do Distrito que Vila Real que procuraram esta unidade de acolhimento

empresarial, para se instalarem. São atividades diversas, ligadas à agroindústria, à construção

civil, produtos alimentares, ou à transformação industrial de subprodutos florestais, são algumas

das tipologias de investimento.

Os empresários encontram-se em diversas fases, sendo que alguns estão já com ações de

preparação à sua instalação, outros já apresentaram o projeto de execução e outros encontram-

se em fase de elaboração de projeto.

O Executivo Municipal entende que não se pode ambicionar o desenvolvimento do Concelho de

Murça se não se garantir as necessárias condições à atividade económica privada. O setor

privado é fundamental para a criação de postos de trabalho e de riqueza.

ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL POSSIBILITA
A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS EM MURÇA

futuro
ECONOMIA E INVESTIMENTOS

Terras de Murça  //
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FÓRUM LOCAL DE ECONOMIA
PROMOVEU A “IMPORTÂNCIA 

DA DIGITALIZAÇÃO”

CÂMARA DE MURÇA E NERVIR
ESTABELECEM PROTOCOLO 

DE COOPERAÇÃO
Decorreu em Murça, o Fórum Local de Economia,
um evento misto que combinou a presença física
com a digital, constituiu-se como um piloto na
realização de outras iniciativas em período
pandémico e pós-pandémico.
Neste encontro foi destacada a importância da
partilha de responsabilidades no desenvolvimento
territorial, numa perspetiva de cooperação e
desenvolvimento integrado, assim como o relevante
entrosamento dos ativos socioculturais na criação
de ofertas diferenciadoras e competitivas no
território.
O evento contou com um workshop sobre Marketing
Digital, onde para além das noções fundamentais 
 foram também apresentadas e discutidas algumas
soluções digitais e ferramentas práticas, possíveis
de aplicar quer na fase de arranque de projetos
empresariais, quer na fase de maturação ou
reposicionamento estratégico.
O Fórum Local da Economia teve como objetivo
sensibilizar tecido empresarial local e regional para
a importância da digitalização dos negócios ao
abrigo dos programas INCoDe.2030 e Indústria 4.0,
com o intuito de promover a literacia e a inclusão
digitais, através da divulgação de ferramentas de
aplicação prática e o esclarecimento sobre os
quadros de incentivos comunitários, visando o
aumento da competitividade do ecossistema
empreendedor e empresarial do território.

O Presidente da Câmara Municipal de Murça,
Mário Artur Lopes, e o Presidente da Direcção da
Associação Empresarial – Nervir, José Marinho
Correia, assinaram, dia 3 de março, um protocolo
de cooperação com o objectivo de dinamizar o
tecido empresarial do Concelho.
Este compromisso procura essencialmente
disponibilizar serviços de apoio aos empresários
locais, independentemente da sua dimensão e área
de negócio, com o intuito de contribuir para o
desenvolvimento e modernização das suas
empresas.
A Associação Nervir, e seus técnicos, através do
Gabinete de Apoio ao Empreendorismo da Câmara
Municipal, passam a disponibilizar de um conjunto
de serviços em diversas matérias da actividade
económica, nomeadamente, na informação de
programas de apoio, consultoria, formação,
promoção de eventos, desenvolvimento e inclusão
social, realização de estudos, recolha de dados e
tratamento de indicadores que facilitem uma
melhor orientação estratégica para os
empreendedores locais.
Desta forma, o Município de Murça procura dar
uma resposta mais robusta aos desafios que se
colocam às empresas, cumprindo ainda o seu
compromisso de envolver os agentes económicos,
e, colocar em prática formas concretas de apoio à
sua atividade.
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Decorreu no passado dia 8 de maio, a

inauguração do Interface Rodoviário de

Murça, numa cerimónia que foi presidida

pela Ministra da Coesão Territorial, Ana

Abrunhosa.

O Interface Rodoviário é um espaço onde

se concentram as redes de transportes

públicos, e o projeto caracteriza-se por

uma infraestrutura que serve de “ponto”

de chegada e partida aos utentes deste

tipo de mobilidade, dispondo de uma área

de acolhimento a veículos automóveis

pretendendo ser um espaço confortável, 

CONCELHO JÁ CONTA COM
UM INTERFACE RODOVIÁRIO

seguro e condigno de apoio aos passageiros.

Mário Artur Lopes, presidente da Câmara de

Murça, considera que esta infraestrutura vai

ser benéfica para o concelho.

Esta obra teve um investimento total de

589.604,00€, financiada em 85% do seu

custo, pelo Fundo Europeu de

Desenvolvimento Regional – FEDER, sendo os

restantes 15% assumidos pela autarquia

murcense.

Equipamento serve de “ponto” de chegada e partida
aos utentes deste tipo de mobilidade"

Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em
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A Capela da Misericórdia de Murça, um imóvel

classificado como de Interesse Público, pelo Decreto n.º

735/74, DG, I Série, n.º 297, de 21-12-1974, tem sido

alvo nos últimos anos de uma importante intervenção,

dividida em duas fases distintas.

A primeira fase de intervenções foi muito minuciosa,

tendo incidido na recuperação do exterior, dando uma

nova imagem às cantarias lavradas, ao pórtico e às

quatro colunas, muito trabalhadas, bem como à cimalha

onde se encontra um nicho com uma imagem. Já a

segunda fase focou-se na recuperação interior,

nomeadamente ao nível da conservação e restauro da

pintura mural, granito e mármore existente.

Neste momento os trabalhos das duas fases estão

quase concluídos, estando apenas por concretizar a

modernização e requalificação de mobiliário, esperando-

se que todos os trabalhos estejam finalizados até ao

final do presente ano.

A Câmara de Murça retomou e finalizou as obras do

Circuito de Manutenção junto ao Estádio Municipal. 

O projeto inicial foi alterado, uma vez que não previa

arranjos urbanísticos e as colunas de iluminação que

estavam no projeto foram alteradas para luminárias

convencionais, que permite uma poupança significativa na

aquisição e manutenção, que desta forma passa a ser

efetuada pela EDP. 

Depois de se ter efetuado a movimentação de terras para

local para nivelar o terreno, que também não estava

previsto no projeto inicial, foram colocadas as máquinas de

ginásio ao ar livre, a colocação de bancos de jardim e

procedeu-se ao ajardinamento do espaço.
www.cm-murca.pt

INTERVENÇÕES NA CAPELA 
DA MISERICÓRDIA 

CIRCUITO DE MANUTENÇÃO 
E LAZER JUNTO AO ESTÁDIO 
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para exercício físico e lazer da população

Deverão estar concluídas até dezembro



As obras de beneficiação e recuperação da

Escola EB2/3 e Secundária de Murça estão numa

fase final, parte de um investimento global  a

rondar os 3,5 milhões de euros.

O projeto de remodelação incidiu sobre todos os

equipamentos, desde as salas de aula, os

laboratórios, o pavilhão gimnodesportivo, o

polivalente, a cozinha e o refeitório, entre outros

espaços.

A demolição e substituição das placas de

fibrocimento na cobertura dos edifícios, foi

finalmente, contemplada nesta empreitada,

tendo-se realizado em toda a escola. Este ponto

do projeto representa uma vitória da política

ambiental do atual executivo, cuja sua ação

tornou possível que esta medida, que não era

contemplada devidamente no projeto do anterior

executivo, seja agora possível, a par de outras

intervenções que também agora estão

garantidas.

As condições de acessibilidade e circulação

estão a  ser alteradas, preconizando a criação de

condições estruturais que permitirão um melhor

fluxo, efetuando-se igualmente, obras de

melhoramento acústico dos espaços.

Para além das intervenções ao nível da cobertura,
que incluem um novo revestimento térmico, o
ginásio sofrerá uma intervenção profunda. O
espaço de balneários foi ampliado e reformulado,
sendo também melhoradas, as redes de
eletricidade, de comunicação e de esgoto, e por
fim, será substituído todo o piso interior do
pavilhão.
O espaço de refeições foi alvo de uma
reformulação e melhoria substancial de condições
e de equipamentos. A cozinha expandiu-se,
passando a incluir balneários para os funcionários
e novas instalações sanitárias.
Destaca-se ainda a profunda alteração dos
acessos exteriores, com a criação de uma nova
portaria no lado nascente do edifício, que
facilitará a circulação dos alunos de e para o pólo
de transportes públicos, situado no Interface
Urbano de Murça.
Para além das enormes implicações que terá a
nível educativo, com a melhoria das condições de
aprendizagem, não devem ser subestimadas as
vantagens sociais, ambientais, segurança e
conforto, de um espaço que acolhe, diariamente,
alunos, professores e colaboradores.

3,5 MILHÕES DE EUROS 
AO SERVIÇO DO CONCELHO
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É o maior investimento de sempre realizado 
no concelho e que servirá a comunidade estudantil



A casa cedida pela família de Aníbal Augusto

Milhais, já ganhou uma imagem renovada.

Aqui a Câmara Municipal de Murça perpetuará

a memória do “Soldado Milhões”, na aldeia que

o viu nascer, com a recuperação e adaptação

para um núcleo museológico.

A intervenção em curso consistiu na realização

de uma série de trabalhos, através dos quais se

pretendeu recuperar o edifício onde outrora

serviu de habitação ao Soldado Milhões e sua

família.

Esta recuperação possibilitou restaurar a

imagem original do edifício, recorrendo por um

lado a técnicas tradicionais e por outro à

introdução de soluções e técnicas

arquitetónicas modernas.

A autarquia murcense vai assim criar neste

espaço um Centro Interpretativo, para

homenagear e divulgar o herói da Primeira

Guerra Mundial e atrair visitantes à aldeia de

Valongo de Milhais e ao concelho

O projeto representa um investimento que ronda

os 250 mil euros, com financiamento do

programa Valorizar, e, segundo Mário Artur

Lopes, “os trabalhos finais decorrem a bom

ritmo”. Para o autarca “este será um polo de

atração turístico, de forma a alavancar a

economia do concelho. 

Estou certo que a freguesia irá receber muita

gente e poderão ser criadas oportunidades de

trabalho”.

Com a criação deste espaço, a ideia da

autarquia passa também por possibilitar aos

visitantes explorar um pouco melhor as vivências

do herói Milhões através de um percurso

pedestre que está a ser preparado pela câmara,

como frisou Mário Artur Lopes. “Há um trilho

pedestre que gostaríamos de desenvolver, que

vai da Praceta Herói Milhões, na vila de Murça,

até à casa do Aníbal Augusto Milhais, e que era

o percurso que se fazia na altura, da aldeia à

vila”, revela, acrescentando que o objetivo passa

por as pessoas perceberem como era a vida

dele, como era viver naquele tempo, em que

serão retratados alguns momentos da I Guerra

Mundial”.

Aníbal Augusto Milhais, mais conhecido por

Milhões, foi o soldado português mais

condecorado da I Guerra Mundial e o único

militar português condecorado com a mais alta

honraria nacional, a Antiga e Muito Nobre

Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor,

Lealdade e Mérito, pelos seus feitos durante a

Batalha de La Lys.

RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO 
DA CASA DO 'SOLDADO MILHÕES' 

Veja o vídeo 
 

"Aqui nascerá um Centro Interpretativo
que pretende ser “um símbolo do nosso

herói Milhões e que irá valorizar 
a freguesia de Valongo de Milhais”
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Intervenção entra na sua fase final e em breve 
Valongo de Milhais ganhará espaço de atração 



A Câmara Municipal de Murça promoveu 

 trabalhos para requalificar uma zona de espaço

público, situada no Bairro do Pinheirinho, na

freguesia de Murça, uma obra já há muito

esperada pelos moradores.

A empreitada incidiu na  construção e

requalificação de uma área de intervenção com

5.461,12 m2, que correspondeu ao espaço público

do lado norte do Bairro do Pinheirinho, onde

foram criadas zonas de estacionamento, lazer e

uma escadaria. 

Este bairro é possuidor de uma paisagem

deslumbrante sobre os vinhedos e as serras que o

envolvem.

A zona alvo da intervenção era constituída por

um recinto envolvente à Capela de S. Tiago e de

um espaço em talude sem qualquer utilização. 

ESPAÇO PÚBLICO NO BAIRRO 
DO PINHEIRINHO GANHOU 
NOVA IMAGEM

Estes espaços apresentavam-se, bastante

desqualificados e com graves problemas de

segurança na sua utilização, na medida em que

não possuíam qualquer tipo de guarda ou

vedação impeditivos de quedas. 

Foi objetivo da Câmara Municipal com esta

intervenção já realizada, possibilitar a

reorganização da área urbana e enquadramento

da envolvente bem como dignificar o espaço e a

sua zona envolvente.

"Espaço conta agora 
com zonas de estacionamento, 

lazer e uma escadaria"
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ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 2021-2025

Foi no dia 10 de outubro de 2021, que decorreu no

Auditório Municipal, a cerimónia oficial de Tomada

de Posse e Instalação dos Órgãos Autárquicos do

Concelho de Murça para o mandato 2021-2025.

Na sessão foram empossados os vereadores que

compõem o atual Executivo Municipal, os

deputados que constituem a Assembleia Municipal

de Murça e de igual forma tomaram também posse

os presidentes de Junta de Freguesia e de Uniões

de Freguesia do Concelho e restantes membros das

Assembleias de Freguesia.

EXECUTIVO MUNICIPAL

Presidente: 
Mário Artur Lopes (PSD)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PSD: 
Carlos Silva

Lurdes Gomes

Pedro Carvalho

Sónia Pinto

Francisco Rodrigues

Ana Nascimento

PS: 
Eduardo Pinheiro

André Lage

Paula Catarino

Rui Ramos

Tiago Meireles

Emília Sousa

Presidente: António Ribeiro (PSD)

Secretários: Cláudia Vilaverde (PSD)

                      César Lourenço (PSD)

JUNTAS DE FREGUESIA

José Sousa (PSD) | Carva e Vilares

Luís Alves (PS) | Candedo

José Marcolino (PSD) | Fiolhoso

Helena Teixeira (PSD) | Jou

Hélder Borges (PSD) | Murça

Carlos Gomes (PSD) | Noura e Palheiros

Renato Santos (PSD) | Valongo de Milhais

Vice-Presidente: 
António Luís Marques (PSD)

Vereadores: 
Vilma Pereira (PSD)

Ana Paula  Cruz (PS)

Joaquim  Pinto (PS)
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O Município de Murça voltou a destacar-se nos relatórios de

monitorização dos investimentos na região norte do país, no

âmbito dos fundos de coesão e dos programas do “Portugal

2020”, elaborados pela CCDR-N – Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

A publicação de Outubro de 2021, revelou que o Município de

Murça, pelo segundo ano consecutivo, voltou a ocupar o

primeiro lugar no ranking de fundos aprovados por habitantes

por concelho. Ou seja, tendo em conta a análise da

intensidade de apoio financeiro, Murça conseguiu captar um

valor de 2.426 euros por habitante do concelho, em apoios

atribuídos em operações da esfera municipal.

Este valor, é ainda mais surpreendente se compararmos com

a média regional dos 86 concelhos em estudo, que se situa

nos 396 euros por habitante.

Em período homólogo, podemos ainda constatar, que este

ano, houve um acréscimo de 591 euros por habitante, em

consequência de aumento das operações aprovadas que

representam um consequente acréscimo de 3.186 euros de

investimento total aprovado para este Município.

Outro dado em que o Município de Murça surge destacado

segundo o Sistema de Monitorização do Portugal 2020,

passa pelos fundos aprovados e intensidade de fundo

aprovado por habitante, por concelhos do norte, onde depois

de Vila Real (44.759) e Lamego (20.552), Murça surge na

terceira posição com um investimento ilegível de 15.211 (mil €). 

Terras de Murça  //

Fonte: CCDR-N, “NORTE UE –

Dinâmicas dos fundos europeus

na Região do Norte”

Poderá consultar esta informação

detalhada em  



REABILITAÇÃO DO POLIDESPORTIVO 
EM JOU

A população da Freguesia de Jou juntou-se em Cimo de Vila para inaugurar o remodelado

Polidesportivo.

Esta obra, realizada em parceria entre Câmara Municipal de Murça e a Junta de Freguesia de

Jou, consistiu na recuperação da infraestrutura desportiva e na implementação de um

relvado. Também já estão em execução uns balneárias de apoio.

Desta forma, possibilita-se que as crianças, jovens e adultos possam praticar desporto de

forma adequada e segura.

FREGUESIAS

orgulho

Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em
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MONFEBRES JÁ CONTA 
COM CASA MORTUÁRIA  
Investimento da Câmara está em linha com as

intervenções promovidas pela autarquia no ato de

dignificar este tipo de infraestruturas.

BENEFICIAÇÃO RODOVIÁRIA 
NA LOCALIDADE DE CARVA
Encontra-se já terminada a obra de beneficiação

rodoviária na localidade de Carva. Os trabalhos

foram executados na via municipal 568, entre o

cruzamento da EN-212 e a povoação de Carva.

ACESSIBILIDADES DE MARTIM
MELHORADAS
A via municipal 1185, que liga o cruzamento da

342 e a aldeia de Martim, foi alvo de uma

intervenção de requalificação.

PAVIMENTAÇÃO EM FONTE FRIA
A Câmara de Murça executou e realizou

trabalhos complementares na rede de

abastecimento de água e de drenagem de águas

residuais, assim como a pavimentação total das

ruas em Fonte Fria.

MAIOR SEGURANÇA 
NO ACESSO A PENABEICE 
O grande anseio da população de Penabeice, a

beneficiação da estrada de ligação entre esta

localidade e a sede da freguesia de Jou. Esta

intervenção teve como foco de garantir mais

segurança e condições de circulação nesta via.

 

FREGUESIAS
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CENTRO SOCIAL DE FIOLHOSO
AVANÇA A BOM RITMO
Equipamento multifuncional, para atividades

culturais, recreativas e de âmbito social e está a

nascer junto ao principal largo de Fiolhoso com o

apoio da Câmara.

CÂMARA DÁ NOVA IMAGEM AO
LARGO DE SÃO BENTO
Requalificação do espaço público na área

adjacente ao Largo de São Bento em Candedo. O

espaço conta agora com uma zona ajardinada,

bancos e com um nicho para culto religioso.

REQUALIFICAÇÃO DA RUA 
DA FONTE EM PALHEIROS
A Rua da Fonte, em Palheiros, foi recentemente
melhorada. Nesta requalificação também foi
intervencionado o Largo junto ao cemitério, de
forma a melhorar e a dignificar este espaço.

MELHORAMENTOS DO LARGO 
DE VILARES EM MARCHA
Câmara promove obras de requalificação do Largo

da Igreja, na localidade de Vilares. Neste espaço

acontecem diversos eventos de relevância local, e a

nova imagem dará mais dignidade a todo o

contexto em seu redor.

PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO 
DE SÃO JOÃO EM CANDEDO
A Câmara de Murça efetuou recentemente

trabalhos de requalificação da Estrada do Bairro de

São João, em Candedo, promovendo a coesão

territorial e garantindo melhores condições de

segurança rodoviária de pessoas e veículos.

FREGUESIAS
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REQUALIFICAÇÃO DE LARGO 
DE MARTIM
O principal Largo de Martim, foi alvo de um arranjo

e requalificação por parte da Câmara. Também o

espaço envolvente à Capela está a sofrer uma

intervenção de melhoramentos com a colocação de

granito.

COLOCAÇÃO DE REDUTORES 
DE VELOCIDADE
 A Câmara Municipal procedeu à colocação de

redutores de velocidade em algumas zonas da Vila

e do concelho. A intervenção tem como objetivo

garantir a segurança dos que circulam regularmente

nestas vias.

INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA 
NA TERRA QUENTE E TERRA FRIA
Instalação de fibra ótica nas localidades da

designada Terra Quente e Terra Fria do concelho já

é uma realidade. 

 
COLOCAÇÃO DE RAILS DE
PROTEÇÃO EM VÁRIAS VIAS
Foram colocados rails de proteção em várias vias do

concelho, tornando-as mais seguras,

designadamente na estrada da Terra Quente, na

Estrada Nacional 314 e na Estrada Municipal de

acesso a Sobredo.

AMPLIAÇÃO DA REDE DE
SANEAMENTO E DE ÁGUA
 
 
Em 2019 a Câmara Municipal de Murça procedeu a

trabalhos para a instalação e ampliação da rede de

saneamento e remodelação da rede de

abastecimento de água na zona do Suidro.

FREGUESIAS

Poderá consultar mais
intervenções nas freguesias

através desta ligação
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FREGUESIAS

ANTIGA ESCOLA DE SOBREIRA FOI REABILITADA 
E SERVIRÁ COMO ESPAÇO MULTIUSOS

A Câmara Municipal de Murça inaugurou a obra de

Reabilitação da antiga Escola Primária de Sobreira,

no último dia 25 de junho, nesta aldeia da terra

quente.

Esta infraestrutura foi renovada mantendo a sua

traça e identidade original, é um espaço multiusos

que estará ao serviço da população para diversas

atividades e eventos culturais e sociais.

O edifício foi assim objeto de reabilitação,

recuperando os espaços interiores e exteriores já

existentes, por forma a que a sua requalificação dê

uma resposta mais diversa a novas utilizações.

A Câmara Municipal de Murça, procurou dar uma

nova vida a este imóvel que serviu de casa de

ensino e aprendizagem a tantas crianças e jovens

daquela localidade, construído no tempo do Estado

Novo, num local privilegiado da aldeia, e que agora

pretende ser um espaço que potencie diversas

atividades de caráter social e cultural, ao serviço da

população.

"Queremos contribuir 
para dar uma nova vida 
a um imóvel que serviu 

de casa de ensino 
e aprendizagem a tantas

crianças e jovens 
de Sobreira"
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CÂMARA AUMENTA VERBAS 
DE APOIOS SOCIAIS

 A Câmara Municipal efetuou uma revisão às suas medidas de cariz social, promovendo alterações

ao âmbito social e de educação. Estas mudanças estão preconizadas no documento de proposta

de alteração do Regulamento de Apoios Sociais do Município e aprovado na Assembleia

Municipal.

O Executivo Municipal decidiu aumentar a verba para a reabilitação de habitações de famílias

com carência socioeconómica, e a correção de barreiras arquitetónicas nas residências de

pessoas portadoras de deficiência. O valor máximo da comparticipação será agora, até um

máximo, de cinco mil euros.

Estas medidas fazem parte da Estratégia Municipal de Políticas Sociais Ativas, que, visam entre

outros, a melhoria de condição de vida das famílias e o estímulo à frequência e formação

superior.

AÇÃO SOCIAL

pessoas
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CÂMARA ATENTA ÀS
CONDIÇÕES BÁSICAS
DE HABITABILIDADE

 
 

A Câmara Municipal está a implementar novas

regras no que respeita à habitação social e

reabilitação habitacional, através da

implementação do novo código regulamentar

de apoios sociais do concelho.

As novas regras de acesso e utilização da

habitação social e reabilitação habitacional

simplificam e tornam mais transparente um

conjunto diversificado de apoios e medidas,

resultando num programa onde se podem

inscrever os munícipes de menores recursos,

considerados como segmentos da população

mais vulnerável. Estes apoios aos residentes do

concelho de Murça, visa proporcionar melhores

condições de habitabilidade, de conforto e

dignidade habitacional, em diversas

modalidades, bem como regular de forma justa,

adequada e proporcional, a atribuição dos

fogos de habitação social propriedade da

Câmara e o apoio para a reabilitação

habitacional.

As medidas incluídas neste regulamento

integram a política social do atual executivo,

onde a habitação social e reabilitação

habitacional constitui uma resposta estrutural

destinada a uma franja da população com

menores recursos económicos, permitindo-lhes

o acesso a uma habitação que reúna as

condições necessárias ao seu desenvolvimento

e melhor qualidade de vida.

Impõe-se deste modo, políticas de combate à

pobreza e exclusão social, bem como a

dignificação do direito à habitação com

garantia de condições de higiene, conforto,

preservação da intimidade pessoal e

privacidade familiar.
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DESCIDA DO IMI 
DAS FAMÍLIAS

 
 

A Câmara Municipal aprovou a descida do
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para as
famílias, em função do número de
dependentes que têm a cargo.
O Município pretende “incentivar políticas de
reabilitação urbana, penalizando ou
beneficiando os proprietários mediante o
estando de conservação dos edifícios que
possuem”.
O executivo pretende fixar a taxa de IMI,
para prédios urbanos, em 0,3%, sujeita a
diversas minorações ou majorações. Estas
exceções vão premiar os proprietários que
façam obras de reabilitação do seu
património (discriminação positiva), mas
penalizar os que descurem a manutenção do
seu património edificado.
Adicionalmente, para imóveis destinados a
habitação própria e permanente, foi
aprovada uma redução da taxa a vigorar no
ano a que respeita o imposto, atendendo ao
número de dependentes que compõem o
agregado familiar do proprietário. Para
famílias com um dependente a cargo, a
redução pode ir até aos 20€. Já as famílias
com dois dependentes podem ver o desconto
duplicado, podendo chegar aos 40€. A maior
redução cabe a famílias com três ou mais
dependentes: até aos 70€.
A Câmara Municipal deliberou, ainda, uma
diminuição de 15% na taxa de IMI em prédios
urbanos localizados na Área de Reabilitação
Urbana (ARU), mas que não se encontrem em
estado de ruína, degradados ou devolutos e
uma redução de igual percentagem na taxa
a aplicar aos prédios urbanos arrendados
localizados na ARU do centro histórico, que
pode ser cumulativa com a anterior. Foi,
também, decidida uma majoração de 15% da
taxa de IMI a aplicar a prédios urbanos
degradados, que, independentemente da sua
localização, não cumpram satisfatoriamente
a sua função ou coloquem em perigo pessoas
e bens e um aumento para o triplo,
anualmente, da taxa prevista para prédios
urbanos que se encontrem em ruínas ou
devolutos há mais de um ano.

AUTARQUIA  
CONCEDE BOLSAS 

DE ESTUDO 

A Câmara Municipal de Murça tem vindo a apostar

fortemente na atribuição de Bolsas de Estudo a

Estudantes do Ensino Superior, com o objetivo de

colaborar na qualificação profissional dos jovens

murcenses, apostando numa política de apoio e

incentivo à frequência do ensino superior, naquele

que tem sido o maior investimento de sempre do

município no apoio a alunos e jovens que

frequentam este nível de ensino.

Este ano a autarquia empenhou todos os esforços,

na promoção de um processo dinâmico, participado

e transparente. Pela primeira vez, todo o processo

de candidaturas decorreu online, através do site

autárquico, possibilitando aos candidatos,

apresentar a sua candidatura a partir de qualquer

local, estando os formulários de candidatura

disponíveis vinte e quatro horas por dia e todos os

dias da semana. O autarca adientou ainda que

54% das candidaturas foram registadas em horário

pós-laboral, ou seja, fora do horário normal de

funcionamento dos serviços, daí a opção deste ano

ter sido uma mais-valia para os municípes.

Segundo Mário Artur Lopes, presidente da edilidade

murcense, este fator em muito contribuiu para que

este ano fosse batido o recorde na apresentação

de candidaturas, estas que serão agora motivo de

análise pelos serviços técnicos da autarquia e ao

abrigo da regulamentação em vigor, uma fase que

o autarca deseja célere.

Oito Séculos de História
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CRIAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL 
PARA IDOSOS AVANÇA

Mário Artur Lopes, presidente da Câmara

Municipal quer a Autarquia a apoiar, cuidar,

intervir e a estar mais próxima dos idosos, de

modo a combater o envelhecimento da

população, o isolamento, a solidão, o aumento

da pobreza e a diminuição dos rendimentos

elevaram o risco da população idosa.

Neste sentido será criada a Comissão

Municipal Sénior, para dar resposta às

necessidades da população idosa, grupo

cada vez mais numeroso e vulnerável,

medida que irá complementar outros

projetos e políticas sociais já em execução

no concelho.

AUTARQUIA APOIA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

O município revela que “suporta 50%

do custo da compra de medicamentos

a pessoas com idade a partir dos 65

anos, desde que a medicação tenha

receita médica e seja comparticipada

pelo Serviço Nacional de Saúde”. Esta

medida, dirigida a pessoas com

domicílio fiscal no concelho, permite

que os beneficiários “possam solicitar,

junto dos Serviços de Ação Social da

Câmara Municipal, e mediante o

preenchimento de formulário próprio, o

apoio financeiro a cada três meses”.

Para além deste suporte, a política

social da autarquia “inclui, também, o

programa da Rede Solidária do

Medicamento, com o qual se pretende

garantir que os agregados em

situações de carência económica

possam aceder aos medicamentos

necessários ao seu bem-estar no plano

da saúde”, podendo estes ser

solicitados nas farmácias que aderiram

ao programa, apresentando a respetiva

receita médica e cartão de

identificação do programa “Abem”.

A câmara municipal anunciou que “mantém em vigor as medidas de apoio social na
área da saúde, na aquisição de medicamentos para a população do concelho”.
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Foi apresentado no passado dia 11 de maio, em

Murça o projeto Idoso (@) Ativo (@), que visa a

instalação de um conjunto de dispositivos

(Sistema Dótima) na habitação de 60 idosos,

que assegurem que, em caso de necessidade,

seja prestado apoio rápido e eficaz,

promovendo assim a autonomia desta faixa da

população.

Um idoso tem a rotina de ir todas as manhãs à

casa de banho. O sistema deteta que o idoso

não se deslocou à casa de banho nessa manhã

e portanto emite um alerta para os familiares,

para que se assegurem de que o idoso está

bem.

Aqui está um exemplo prático, da mais-valia que

o Sistema Dótima, a ser implementado pelo

projeto Idoso (@) Ativo (@) em 60 habitações dos

concelhos de Murça, Tabuaço e São João da

Pesqueira, pode trazer à população sénior.

Num território envelhecido e com muitos idosos a

viver sozinhos e isolados, um projeto que lhes

possa garantir uma rede de apoio mais ativa

assume-se como um suporte essencial.

“O projeto vai permitir que, em momentos de

aflição, o idoso possa contactar familiares e

sobretudo nas situações de urgência possa ser

apoiado, porque muitas vezes, estando

completamente só, em casas isoladas, acaba por

não ter o devido auxilio, vivendo dramas que nós

acabamos por ir identificando”, refere Mário

Artur Lopes, presidente da Câmara Municipal de

Murça, que coordena a parceria com os

municípios de Tabuaço e São João da Pesqueira

e ainda, com os Centros Sociais e Paroquiais de

Trevões e Castanheiro do Sul.

IDOSOS VÃO TER "VIGILANTE DIGITAL" 
NO APOIO DO QUOTIDIANO

Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em
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Trata-se de um espaço de atendimento presencial, multicanal e integrado, contribuindo para

a melhoria da prestação do serviço aos cidadãos e às empresas locais, que permite a

monitorização do serviço de atendimento e uma dinâmica de constante melhoria dos

serviços, em cumprimento da estratégia e objetivos da modernização administrativa e

administração eletrónica.

Na nova modalidade de atendimento aos munícipes de Murça, o cidadão pode tratar

assuntos relacionados com diversos serviços municipais. Urbanismo, queimas e queimadas,

taxas e licenças, refeições escolares são alguns dos assuntos que o munícipe pode tratar

neste acesso direto, tendo à disposição um sistema de atendimento mais personalizado.

Também a tesouraria foi estrategicamente situada junto ao Balcão Único, facilitando a

deslocação dos munícipes entre edifícios e instalações municipais.

Com a modernização administrativa em curso, a Câmara de Murça pretende melhorar as

condições de segurança e a própria imagem do município, garantindo, assim, a eficiência

dos serviços.

 MURÇA CONTA COM BALCÃO ÚNICO 
DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

inovação

Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em
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19

Decorreu a 4 de dezembro de 2019 no Centro
Cultural de Vila Flor, em Guimarães, a
apresentação pública dos resultados da 10.ª
edição do Índice da Presença na Internet das
Câmaras Municipais 2019 (Ipic2019), com a
Câmara Municipal de Murça a conquistar o 2.º
lugar no ranking global desta importante
distinção nacional e a atribuição de duas
Menções Honrosas.
A cerimónia de apresentação de resultados e
entrega de prémios contou com a presença da
equipa da Unidade Operacional em Governação
Eletrónica da Universidade das Nações Unidas
(UNU-EGOV), da Agência para a Modernização
Administrativa (AMA) e da Universidade do Minho
(UM) esta última responsável pela avaliação
através do GÁVEA – Observatório da Sociedade
da Informação/Departamento de Sistemas de
Informação, sessão que foi presidida pela
Ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública, Alexandra Leitão.
A Câmara Municipal de Murça foi representada
nesta cerimónia pelo Chefe da Divisão Municipal
das Tecnologias de Informática e Comunicações,
António Alves, que em nome do município
recebeu as três distinções e pelo Coordenador de

 SITE DE MURÇA PREMIADO PELA AMA E
UNIVERSIDADES DO MINHO E NAÇÕES UNIDAS

Serviços Web do Município, João Monteiro.

O Ipic - Índice de Presença na Internet das

Câmaras Municipais é um estudo que analisa e

regista as melhores práticas ao nível dos serviços

e informação disponíveis nos websites dos 308

municípios portugueses.

Para o cálculo global do Ipic são avaliados e

classificados, por observação direta dos 308

websites das câmaras municipais, um conjunto de

indicadores agrupados em quatro critérios:

Conteúdos: tipo e atualização, Acessibilidade,

navegabilidade e facilidade de utilização,

Serviços online e Participação.

Na presente edição, a Câmara Municipal de Vila

Nova de Cerveira registou a primeira posição no

ranking global, seguida das câmaras municipais

de Murça e Cascais.

Poderá consultar toda a informação deste estudo

no site do GÁVEA – Observatório da Sociedade

da Informação/Departamento de Sistemas de

Informação da Universidade do Minho

Oito Séculos de História
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MURÇA NOS LUGARES DE LIDERANÇA
NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA

A Câmara Municipal de Murça
mantém-se nos lugares de
liderança nacional da avaliação da
Dynamic Transparency Index, estudo
que mede e classifica o
cumprimento dos indicadores ICMPT
desenvolvidos pela plataforma
internacional Dyntra, com o objetivo
de avaliar a adequação das
demandas dos cidadãos em termos
de transparência e boas práticas,
neste caso para as Câmaras
Municipais Portuguesas.
Com uma percentagem de 66.91 %
dos indicadores definidos pela
Dyntra, o Município de Murça ocupa
a segunda posição dos mais bem
posicionados a nível nacional.

Dimensão 1 - Transparência Municipal | 76.6%

Dimensão 2 - Participação e Colaboração dos Cidadãos |

77.78%

Dimensão 3 - Transparência Economico-Financeira | 60.87%

Dimensão 4 - Contratos, Convenções e Subvenções | 37.5%

Dimensão 5 - Urbanismo e Obras Publicas | 46.67%

Dimensão 6 - Open Data | 100%

Em dados absolutos, no mês de junho de 2022, a avaliação do

Município de Murça foi distribuída da seguinte forma:

 A PRIMEIRA AUTARQUIA A RECEBER 
SELO DE USABILIDADE E ACESSIBILIDADE 

O dia 17 de dezembro de 2020 fica
como um marco para a acessibilidade
Web, com a atribuição do primeiro
Selo de Usabilidade e Acessibilidade a
uma autarquia. O sítio Web do
Município de Murça atingiu o Selo
Prata.
Além de cumprir a obrigação legal
que consta no Decreto-Lei n.º 83/2018
e de ter publicada a Declaração de
Acessibilidade e Usabilidade, depois
de analisada a candidatura, foi
atribuída a Murça essa distinção de
excelência, que demonstra o patamar
de conformidade com as melhores
práticas e o esforço para garantir
serviços digitais mais acessíveis e
inclusivos.

Relembramos que o Selo identifica

e distingue a aplicação das

melhores práticas de usabilidade e

acessibilidade em sítios Web e

aplicações móveis, podendo ser

Bronze, Prata ou Ouro, em função

do nível de cumprimento das boas

práticas, aumentando a exigência e

promovendo a melhoria contínua

dos serviços digitais, sobretudo das

entidades da Administração

Pública.

Mais informação sobre Acessibilidade,

Usabilidade e candidaturas o Selo

podem ser consultadas nos sítios web

www.acessibilidade.gov.pt e

https://selo.usabilidade.gov.pt

Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em
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DESMATERIALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS EM CURSO

BALCÃO ÚNICO DO PRÉDIO
EM FUNCIONAMENTO

A Câmara Municipal instalou um sistema
informático de gestão documental que permite a
desmaterialização de toda a documentação
constante dos processos internos, que passam a
tramitar em formato digital, o que permite uma
gestão global e eficaz com o rápido acesso
eletrónico a todos os conteúdos, além de uma
redução anual significativa de custos com papel e
consumíveis.
A autarquia murcense prepara-se para deixar de
utilizar papel nos circuitos internos, apostando na
implementação de uma solução de gestão
documental. A medida assume-se como um passo
essencial na modernização administrativa,
permitindo aos vários serviços municipalizados
atuar com maior eficiência, otimização de
processos e economia de recursos humanos e
financeiros e, portanto, uma melhoria notória nos
serviços prestados aos munícipes.
A implementação de circuitos na Câmara Municipal
permite, nomeadamente, a definição e
implementação de mecanismos automáticos de
encaminhamento dos pedidos e de informação,
devidamente integrados no sistema de informação
da autarquia, dando uma resposta adequada às
reais necessidades do munícipe. Permite ainda
desmaterializar toda a documentação,
possibilitando a gestão global e eficaz dos
processos, com o rápido acesso eletrónico a todos
os conteúdos documentais e reduzindo custos com
a desmaterialização dos suportes físicos
tradicionais.

Já está em funcionamento, nos serviços técnicos

dos Paços do Concelho de Murça, o Balcão Único

do Prédio (BUPi), um projeto que pretende ajudar

os munícipes na identificação da localização e

delimitação das suas propriedades rústicas, de

forma simplificada e sem custos.

A plataforma BUPi carateriza-se por ser ferramenta

de reunião de informação sobre os prédios rústicos

e mistos existentes no concelho. Após a

identificação das propriedades, os proprietários ou

os seus representantes poderão proceder ao

respetivo registo, gratuitamente na Conservatória

do Registo Predial.

Através do Balcão é efetuado o procedimento de

representação gráfica georreferenciada (RGG),

que possibilita conhecer a localização e os limites

exatos das parcelas e os seus proprietários. Para

além disso, a RGG obtida permite que seja iniciada

a instrução de processos de identificação de

titularidade, com o acesso ao procedimento

especial de registo e ao procedimento especial de

justificação de prédios rústicos e mistos omissos.

Para esclarecimento de dúvidas, os proprietários

poderão deslocar-se ao município, contactar o

BUPi através do endereço de e-mail bupi@cm-

murca.pt, ou pelo telefone 259 510 120. 
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Para apoiar as famílias no arranque do ano letivo, a Câmara Municipal ofereceu, a todos os

alunos do 1.º e 2.º ciclos matriculados no Agrupamento de Escolas do concelho, os cadernos

de fichas.

Mário Artur Lopes, Presidente da Câmara Municipal, António Luís Marques, Vice-presidente e a

vereadora Vilma Pereira, deslocaram-se à Escola Básica e Secundária e ao Centro Escolar

para presencialmente entregarem esta importante ferramenta de apoio ao ensino.

O Município de Murça decidiu complementar a oferta dos manuais escolares, oferecendo os

livros de fichas a todos os alunos do 1.º ao 6.º ano, pelo segundo ano consecutivo.

Este importante investimento da Autarquia beneficia mais de duas centenas de alunos,

contribuindo para o seu sucesso educativo. É sem dúvida um reforço do apoio às famílias,

naquela que é uma das maiores prioridades, a educação.

EDUCAÇÃO E DESPORTO

formação

CÂMARA OFERECE LIVROS 
DE FICHAS AOS ALUNOS DO CONCELHO
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A Câmara de Murça constituiu uma equipa
multidisciplinar com o objetivo de combater o
insucesso escolar no concelho.
Este grupo, constituído por duas psicólogas, dois
assistentes sociais, uma técnica de informação e
comunicação e uma jurista, iniciou funções no
mês de setembro.
Este é um projeto integrado e inovador de
combate ao insucesso escolar, que irá
compreender uma série de ações, destinadas
aos alunos e às suas famílias.
Os técnicos integrados no projeto irão
acompanhar os alunos de diversas formas,
envolvendo sempre as famílias neste projeto. O
objetivo principal prende-se em melhorar o
percurso escolar dos estudantes reforçando a
sua formação com outras competências
escolares e profissionais.
O grupo de trabalho é totalmente constituído
por jovens do concelho, que estão a experienciar
um regresso às origens e que se mostram
bastante satisfeitos por poderem contribuir para
o combate deste problema na comunidade de
que sempre fizeram parte.
Na prática, as psicólogas e os assistentes sociais
farão um acompanhamento mais direto das
crianças e dos jovens do agrupamento, através
de ações como atendimentos abertos,
orientação vocacional e apoio tutorial
específico. A jurista terá a tarefa de trabalhar
questões relacionadas com procedimentos
disciplinares e responsabilidades parentais, bem
como lidar com quaisquer incidências jurídicas
decorrentes das intervenções da equipa
multidisciplinar. Já a técnica de TIC estará
incumbida de coordenar uma “Sala do Futuro”,
que irá ser criada no âmbito deste projeto e que
pretende disponibilizar aos docentes do
agrupamento ferramentas tecnológicas
inovadoras, que lhes possam ser úteis no
trabalho em sala de aula.
No âmbito do desenvolvimento da relação
Escola-Família, será reativado o projeto “Escola
de Pais”. 

CÂMARA DE MURÇA JÁ INVESTIU 
MAIS DE 300 MIL EUROS PARA 
MELHORAR CENTRO ESCOLAR

MURÇA COMBATE INSUCESSO
ESCOLAR 

 
A Câmara Municipal fez um investimento de

superior a 300 mil euros, com fundos próprios,

para a realização de diversas obras de

beneficiação do Centro Escolar. Para além

da colocação de novos equipamentos, foram

também resolvidos problemas estruturais que

afetavam o normal funcionamento desta

escola desde a sua inauguração. Estas

intervenções, desejadas há muito por quem

frequenta diariamente este espaço de ensino,

têm como principal objetivo melhorar as

condições de utilização, proporcionando mais

comodidade.

A grande maioria deste significativo

investimento, cerca de 125 mil euros, foi

dedicada à renovação do sistema de

aquecimento, tendo em vista garantir as

necessidades de conforto. Tratou-se de uma

operação complexa, realizada através de

modificações no sistema existente, sendo

necessária uma intervenção na bomba de

calor e alterações nas Unidades de

Tratamento de Ar (UTAs), entre outras

reparações.

O restante investimento destinou-se à

modificação do espaço de recreio do Ensino

Pré-escolar, ao aumento do espaço coberto

exterior do Centro Escolar, à remodelação da

Biblioteca, para que esta possa integrar a

Rede Nacional de Bibliotecas Escolares, à

correção acústica de diversos espaços com a

colocação de painéis, bem como outras

intervenções com vista à garantia de maior

segurança e melhor mobilidade.

Este investimento demonstra claramente que

a área da Educação é uma das prioridades

do Executivo Municipal e que faz parte da

sua estratégia de desenvolvimento e de

promoção qualidade de vida no Concelho de

Murça.
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ATIVIDADES AQUÁTICAS VOLTARAM A JUNTAR 
AS CRIANÇAS DO CONCELHO

As Atividades Aquáticas voltaram a juntar as

crianças do Concelho de Murça nas Piscinas

Municipais, no passado dia 25 de junho,

mostrando aos familiares e amigos as suas

capacidades em todos os estilos de natação,

que foram desenvolvidas durante todo o ano na

Escola Municipal de Natação.

Este evento foi organizado pelo município de

Murça através dos técnicos do Gabinete de

Desporto, e contou com a presença do Executivo

Municipal, que entregou aos pequenos

participantes, os respectivos certificados de

participação e uma lembrança alusiva à escola.

FREGUESIA DE JOU VENCE TORNEIO 
DE FUTSAL INTER-INSTITUIÇÕES - “8 DE MAIO”

Decorreu entre 27 de abril e 8 de maio, o tradicional

Torneio de Futsal Inter-instituições “8 de maio”,

atividade promovida pela Câmara Municipal de

Murça, e que abriu as comemorações do Dia do

Município.

A equipa da Freguesia de Jou, foi a grande vencedora

da presente edição que no jogo final defrontou a

equipa do Agrupamento de Escolas de Murça.

Este ano o torneio contou com a participação de nove

equipas do concelho:

Freguesia de Jou

Agrupamento de Escolas de Murça

Escola Profissional de Murça

Freguesia de Fiolhoso

Município de Murça

Freguesia de Noura e Palheiros

Freguesia de Valongo de Milhais

Associação de Veteranos do Murça SC

Bombeiros Voluntários de Murça
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Esta é uma das formas que a Câmara definiu, dentro de critérios bem definidos, para dar um maior

incremento ao trabalho e atividade destas organizações. O interesse público está sempre na base

destes apoios.

Em tempos de dificuldade, como esta que agora atravessamos devido à pandemia, este apoio da

Câmara de Municipal de Murça pode ser efetivamente uma ajuda importante a estas importantes

estruturas locais.

Esta decisão permitirá a estas colectividades, dentro das limitações deste tempo que atravessamos

obriga, que, continuem a desenvolver a sua missão de forma dinâmica e adequada ou adaptada às

novas circunstancias sociais.

Ainda que a prioridade, nesta fase de pandemia, seja a saúde e o bem estar dos munícipes, a sua

protecção e socorro, a Autarquia não esquece o valoroso papel do Associativismo, em áreas tão

distintas como de cariz social e de solidariedade, cultura, desporto, música, etnográfía e religiosas.

 

CULTURA, ASSOCIATIVISMO E INSTITUIÇÕES

participar

CÂMARA DE MURÇA APOIA INSTITUIÇÕES
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ORQUESTRA DE JAZZ DO
DOURO ATUOU EM MURÇA

'O PLANETA LIMPO DO
FILIPE PINTO: + ENERGIA' 

A Orquestra de Jazz do Douro atuou no passado
sábado, 25 de junho, no Auditório Municipal, onde
apresentou o trabalho “Jazz in Douro”.
“Jazz in Douro” é um projeto apoiado pela
DGARTES que se apresenta como uma viagem
artística ao universo do Douro Internacional,
constituindo-se como a primeira obra musical
contemporânea de carácter jazzístico criada na
região de Trás-os-Montes e Alto Douro, com
recurso a registo e lançamento de um CD com o
mesmo nome.

AIntegrado no Plano Nacional de Leitura e no

Programa Eco Escola, esta obra literária constituiu

uma importante ferramenta que possibilita uma

explicação adequada aos mais novos acerca da

importância das energias renováveis e da redução,

reutilização e reciclagem dos resíduos, bem como

das funções que estes desempenham ao nível da

sustentabilidade, preservação do ambiente,

proteção dos recursos naturais e hídricos.

HORA DO CONTO 
NA BIBLIOTECA

POESIA PARA PEQUENOS 
E GRAÚDOS

Ouvir, ler e interpretar uma história é mais do que
estimular a imaginação das crianças. É cativá-las
para a leitura em si mesma. É com estes propósitos
que a Biblioteca Municipal de Murça tem
promovido estas iniciativas.

No âmbito das atividades de promoção do livro e

da leitura, a Biblioteca Municipal em parceria com

a Biblioteca Escolar, tem realizado "Saraus de

Poesia" temáticos, que têm contado com o

envolvimento da comunidade.
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CPCJ APROVOU O PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO E
PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E JOVENS
Decorreu no passado dia 20 de junho, no

Município de Murça, o Ato de entrega da Placa

de reconhecimento pela adesão da CPCJ de

Murça ao “Projeto Adélia – Parentalidade

Positiva”.

O “Projeto Adélia” é um projeto de apoio à

Parentalidade Positiva e à Capacitação

Parental, cofinanciado pelo Programa

Operacional Inclusão Social e Emprego-POISE,

que se assume como uma estratégia preventiva

para a promoção e proteção dos direitos da

criança, baseada no conhecimento da

realidade infanto-juvenil.

A equipa de futsal do Murça Sport Clube atuais

vice-campeões nacionais da Liga Inatel de Futsal

- 2021/2022 e campeões do Campeonato

Distrital de Vila Real, foram hoje recebidos nos

Paços do Concelho, em Murça.

Mário Artur Lopes, presidente da Câmara

Municipal de Murça, saudou os atletas e

agradeceu o empenho e dedicação

demonstrada ao longo quer da competição

regional, quer da belíssima representação do

concelho que estes efetuaram na Liga Nacional

da Fundação Inatel.

VICE-CAMPEÕES NACIONAIS DA LIGA

INATEL DE FUTSAL E CAMPEÕES DO

CAMPEONATO DISTRITAL DE VILA REAL

RECEBIDOS NOS PAÇOS DO CONCELHO
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As reuniões ordinárias do Executivo Municipal realizam-se com periodicidade quinzenalmente,

realizando-se por norma na 1.ª e 3.ª quinta-feira de cada mês, com início às 09h30 devendo

terminar até às 13h00, podendo ser prolongadas mediante deliberação nesse sentido. Decorrem nos

Paços do Concelho. 

As reuniões ordinárias são públicas, havendo lugar para um período de intervenção do público. 

Fazemos aqui um resumo das deliberações, que poderão ser consultadas na íntegra, no site

autárquico municipal através do endereço www.cm-murca.pt ou diretamente através do QR Code.  

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES

câmara

Poderá consultar toda a
informação documental da

Câmara Municipal
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REUNIÃO ORDINÁRIA
11 de abril - 2022

1 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a ata da

reunião anterior.

2 – A Câmara tomou conhecimento, do resumo diário de

tesouraria.

3 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

Proposta 19/GAP/2022, de Apoio Pontual às freguesias,

neste caso à Junta de Freguesia de Murça, para

comparticipação em investimentos (obras de beneficiação

em caminhos agrícolas), no valor de 19.388,46€,

correspondendo a 70% do valor total. Os restantes 30%

(8.309,34€) serão suportados pela Junta de Freguesia de

Murça. A comparticipação solicitada enquadra-se na

medida 70/30, em que o Município comparticipa 70% do

investimento financeiro e os restantes 30% suportados pela

Junta de Freguesia A Câmara deliberou ainda submeter

esta proposta a deliberação da Assembleia Municipal.

4 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

Proposta 20/GAP/2022, de Apoio Pontual às freguesias,

neste caso à Junta de Freguesia de Valongo de Milhais,

para comparticipação em investimentos (serviço de

proximidade – aquisição de viatura), no valor de 9.815,02€,

correspondendo a 70% do valor total. Os restantes 30%

(4.206,43€) serão suportados pela Junta de Freguesia de

Valongo de Milhais. A comparticipação solicitada

enquadra-se na medida 70/30, em que o Município

comparticipa 70% do investimento financeiro e os restantes

30% suportados pela Junta de Freguesia A Câmara

deliberou ainda submeter esta proposta a deliberação da

Assembleia Municipal.

5 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

Proposta 21/GAP/2022, de Apoio Pontual às freguesias,

neste caso à União de Freguesias de Noura e Palheiros,

para comparticipação em investimentos (obra de

pavimentação), no valor de 4.674,60€, correspondendo a

70% do valor total. Os restantes 30% (2.003,40€) serão

suportados pela União de Freguesias de Noura e Palheiros.

A comparticipação solicitada enquadra-se na medida

70/30, em que o Município comparticipa 70% do

investimento financeiro e os restantes 30% suportados pela

União de freguesias de Nora e Palheiros. A Câmara

deliberou ainda submeter esta proposta a deliberação da

Assembleia Municipal.

6 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

Proposta 22/GAP72022, Protocolo de Colaboração entre

o Município de Murça e a Junta de Freguesia de Jou, de

forma a dar continuidade ao projeto do Centro de Apoio

ao Idoso (CAI) e à dinamização de atividades promotoras

de saúde, bem-estar e entretenimento da população sénior

da freguesia. A Câmara deliberou ainda submeter esta

proposta a deliberação da Assembleia Municipal.

7 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

Proposta 23/GAP/2022, de Apoio Pontual às freguesias,

neste caso à Junta de Freguesia de Candedo, para

comparticipação em investimentos (obras de beneficiação

em diversos locais), no valor de 39.128,25€,

correspondendo a 70% do valor total. Os restantes

16.769,25€ serão suportados pela Junta de Freguesia de

Candedo. A comparticipação solicitada enquadra-se na

medida 70/30, em que o Município comparticipa 70% do

investimento financeiro e os restantes 30% suportados pela

Junta de Freguesia de Candedo. A Câmara deliberou

ainda submeter esta proposta a deliberação da

Assembleia Municipal.

8 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

Proposta 24/GAP/2022, de Apoio Pontual às freguesias,

neste caso à Junta de Freguesia de Murça, para

comparticipação em investimentos (execução do nicho de

S. José), no valor de 4.419,97€, correspondendo a 70% do

valor total. Os restantes 1.894,27€ serão suportados pela

Junta de Freguesia de Murça. A comparticipação

solicitada enquadra-se na medida 70/30, em que o

Município comparticipa 70% do investimento financeiro e

os restantes 30% suportados pela Junta de Freguesia de

Murça. A Câmara deliberou ainda submeter esta proposta

a deliberação da Assembleia Municipal.

9 – A Câmara tomou conhecimento e deliberou enviar à

apreciação da Assembleia Municipal o Relatório do auditor

externo sobre a Informação Financeira do 2.º semestre de

2021.

10 – A Câmara deliberou por maioria, aprovar o Relatório

de Contas de 2021, com abstenção dos vereadores do

Partido Socialista. Mais deliberou submeter o assunto à

apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

11 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

abertura de procedimento de recrutamento para os cargos

de Direção Intermédia de 2.º e 3.º Grau. Submeter para

deliberação na Assembleia Municipal, a designação do júri.

12 - A Câmara tomou conhecimento da informação dos

Processos de Obras (aprovação de projetos de arquitetura,

especialidades, prorrogações e outros), Emissão de

certidões e declarações, Direito à Informação, Pedido de

Parecer e Outros.

REUNIÃO ORDINÁRIA
21 de abril - 2022

1 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a ata da

reunião anterior.

2 – A Câmara tomou conhecimento, do resumo diário de

tesouraria.

3 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o

protocolo com a Direção-Geral do Consumidor de acordo

com a proposta 25/GAP/2022.
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4 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o

protocolo com a Agência para a Modernização

Administrativa, de acordo com a proposta 26/GAP/2022.

5 -  A Câmara tomou conhecimento da informação dos

Processos de Obras (aprovação de projetos de arquitetura,

especialidades, prorrogações e outros), Emissão de

certidões e declarações, Direito à Informação, Pedido de

Parecer e Outros.

REUNIÃO ORDINÁRIA
09 de maio

1 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a ata da

reunião anterior.

2 – A Câmara tomou conhecimento, do resumo diário de

tesouraria.

3 – A Câmara tomou conhecimento da 3.ª Alteração ao

Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2022 (2.ª
Alteração permutativa ao Orçamento da Despesa, 2.ª
Alteração permutativa ao Plano de Investimentos, 2.ª
Alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais).

4 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

constituição de compropriedade e a emissão do pedido de

certidão nos termos da informação técnica, referente a

pedido de cabeça de casal da herança de Francisco

Pinheiro.

5 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

constituição de compropriedade e a emissão do pedido de

certidão nos termos da informação técnica, referente a

pedido de Rui Álvaro Salgado Castro.

6 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

constituição de compropriedade e a emissão do pedido de

certidão nos termos da informação técnica, referente a

pedido de cabeça de casal da herança de Manuel

Venâncio Esteves.

7 – A Câmara tomou conhecimento da Informação dos

Processos de Obras e Outros Objeto de Despacho.

REUNIÃO ORDINÁRIA
19 de maio

1 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a ata da

reunião anterior.

2 – A Câmara tomou conhecimento, do resumo diário de

tesouraria.

3 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

assunção de encargos plurianuais, relativo a celebração de

contrato de prestação de serviços (Ligações de Internet

sob a Fibra Ótica para as Habitações do Projeto Idoso

Ativo”. Mais deliberou submeter o assunto ao conhecimento

da Assembleia Municipal.

4 – A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a

prorrogação de prazo de execução do Concurso Público

DOM/3/2020/CPN, relativo à empreitada “Beneficiação

da Escola EB2,3 e Secundária de Murça”, de acordo com o

proposto na informação técnica da Divisão Administrativa

e Financeira (DAF).

5 – A Câmara tomou conhecimento da Informação dos

Processos de Obras e Outros Objeto de Despacho.

REUNIÃO ORDINÁRIA
03 de junho

1 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a ata da

reunião anterior.

2 – A Câmara tomou conhecimento, do resumo diário de

tesouraria.

3 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, um

apoio financeiro - Paróquia de Santa Maria Madalena de

Candedo, de acordo com a proposta 27/GAP/2022.

4 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a

proposta 28/GAP/2022 - Promoção do Desenvolvimento e

Valorização do Concelho de Murça - Desporto Automóvel;

(A Vereadora em regime de não-termanência, Ana Paulo

Cruz, não participou na votação deste ponto, uma vez que

se ausentou da sala pelas 11h18 e regressou pelas 11h26).

5 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, a

proposta 29/GAP/2022 - Recolha de Resíduos Sólidos

Urbanos e Limpeza Urbana; Autorização para início e tipo

de procedimento; Constituição do agrupamento de

entidades adjudicantes; Protocolo.

6 - A Câmara tomou conhecimento da 4.ª alteração ao

Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2022 (3.ª
alteração permutativa ao Orçamento da Despesa, 3.ª
alteração permutativa ao Plano de Investimentos, 3.ª
alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais).

7 - A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a

revisão de preços, da empreitada "Reconversão do Antigo

Edifício da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de

Murça", de acordo com o proposta na informação técnica.

8 - A Câmara deliberou por maioria, com a abstenção dos

Vereadores do Partido Socialista, aprovar, a proposta

referente a "Requalificação do Espaço Público Junto ao

Cemitério de Murça - Consulta Prévia", nos termos da

informação técnica. Nos termos e para os efeitos do

disposto no artigo 297.º do CCP, sejam ratificadas, pela

Câmara Municipal, todas as decisões administrativas

intercalares já adotadas e substantivadas na suspensão da

execução do contrato de empreitadas de obras públicas

objeto de apreciação, nos termos e condições,

anteriormente, exaradas e, operacionalmente, justificadas;

Que, simultaneamente, seja, também, ratificado, pela

Câmara Municipal, o regime de prorrogação do prazo de 
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execução da empreitada, em apreciação, nos termos e

para os efeitos do disposto no nº2 do artigo 298 do mesmo

código; Seja expedida notificação, dirigida ao empreiteiro

cocontratante, no sentido de: Serem retomados, no prazo

máximo de 8 dias, os trabalhos da correspondente

empreitada, considerando que, na presente data, já não

prevalece nenhuma das causas que veio a justificar a

suspensão dos trabalhos de tal obra pública municipal;

Para o efeito, dentro do mencionado prazo, (8 dias

seguidos) deverá o empreiteiro cocontratante apresentar,

nos serviços técnicos responsáveis da autarquia, a devida

reprogramação dos trabalhos da empreitada, em

coerência com o regime legal de prorrogação do prazo de

execução da mesma, à luz do disposto no nº 2 do artigo

298.º do CCP.

9 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

abertura de procedimento para a Elaboração da

"Comissão Municipal Sénior" e aprovação da Comissão de

acompanhamento da elaboração.

10 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

constituição de compropriedade e a emissão do pedido de

certidão nos termos da informação técnica.

11 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

constituição de compropriedade e a emissão do pedido de

certidão nos termos da informação técnica. 

12 - A Câmara tomou conhecimento da Informação dos

Processos de Obras e Outros Objeto de Despacho.

REUNIÃO ORDINÁRIA
22 de junho

1 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a ata da

reunião anterior.

2 – A Câmara tomou conhecimento, do resumo diário de

tesouraria.

3 - Proposta 30/GAP/2022 - Medida de apoio aos

Vendedores de Feira - COVID-19.

4 - Proposta 31/GAP/2022 - Medida de apoio ao

Comércio e Restauração - COVID-19.

5 - Proposta 32/GAP/2022 Junta de Freguesia de Fiolhoso

, apoio pontual às Freguesias, comparticipação em

investimentos.

6 - Proposta 33/GAP/2022 - Recolha de Resíduos Sólidos

Urbanos e Limpeza Urbana. Adenda ao Contrato.

7 - Prestação de Contas Consolidadas do ano 2021.

8 - Proposta de adenda ao Protocolo de colaboração com

a Associação Dignitude. Programa abem: Rede Solidária

do Medicamento.

9 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

retificação constituição de compropriedade e a emissão

do pedido de certidão nos termos da informação técnica. 

10 - A Câmara tomou conhecimento da Informação dos

Processos de Obras e Outros Objeto de Despacho.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar

todas as deliberações constantes em ata sob a forma de

minuta nos precisos termos do disposto no art.º 57, do

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro e ulteriores

alterações, com vista à sua executoriedade imediata.
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Estamos a melhorar
a nossa comunicação.
Queremos ser 
mais eficientes 
na divulgação 
dos nossos eventos 
e atividades.

Para isso precisamos da sua colaboração!
Ajude-nos a melhorar 
e preencha o formulário de sugestões 
em www.cm-murca.pt

ou através deste QR

Com a participação de todos
podemos melhorar!
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