
Ata n.º 15/2014 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE AGOSTO DE 2014 

--------No dia sete de agosto de dois mil e catorze, 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, Arminda Maria Tavares Fernandes e Maria Emília Morais Carrabau.------------

-------- O Senhor Presidente informou, não estavam presentes na reunião o Senhor Vice-Presidente

Januário  Vieira  da  Cunha  e  o  Vereador  António  Jorge  Feio  Bacelar  Vilar,  em  virtude  de  se

encontrarem de férias e o Vereador Francisco Augusto Valente Pereira, por motivos profissionais.-

--------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 – 2.033.424,01€ (dois milhões,

trinta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro euros e um cêntimo) e Operações Não Orçamentais

– 478.535,40€ (quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco euros e quarenta

cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------DESPACHOS EM PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES – Foi presente a seguinte

relação  de  despachos  exarados  pelo  Senhor  Vereador  com  competências  delegadas,  em

processos de obras particulares:-----------------------------------------------------------------------------------------

-------- 1 – Requerente –  João Manuel Guimarães de Sousa;  residência – Rua Caminho dos

Páscoas, 10 - Murtosa; Processo nº LI/2014/100; Requerimento – LI/2014/325; síntese do pedido –
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apresentação do projeto de estabilidade; local da obra – Rua Caminho dos Páscoas, 10 - Murtosa;

data  do  despacho  22/07/2014;  teor  do  despacho  –  deferido  o  pedido  do  requerente

(licenciamento), de acordo, com base e nas condições do parecer técnico. --------------------------------

-------- 2 –  Requerente  –  António  de  Jesus  Aleixo;  residência  – Lugar  de Soutelo  -  Branca;

Processo nº CP//2009/305; Requerimento – CP/2014/327; síntese do pedido – pedido de extensão

de prazos; local da obra – Urbanização Torreirinha, lote 60; data do despacho – 19/07/2014; teor

do despacho -  deferido o pedido do requerente (extensão de prazos), de acordo e com base no

parecer técnico, sendo assim concedidos mais 18 meses de prazo. ------------------------------------------

-------- 3 – Requerente – Manuel Joaquim da Costa Rodrigues; residência – Rua Cónego Manuel

Nédio de Sousa, 40 - Bunheiro; Processo nº LI/2014/133; Requerimento – LI/2014/326; síntese do

pedido – pedido de licencimento - edificação; local da obra – Rua Cónego Manuel Nédio de Sousa,

40  -  Bunheiro;  data  do  despacho  –  19/07/2014;  teor  do  despacho  –  deferido  o  pedido  do

requerente (aprovação do projeto de arquitetura, de acordo, com base, e nas condições do parecer

técnico).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 4 – Requerente –  Maria Luisa Pereira Vaz Cruz;  residência – Travessa do Areal,  nº1 -

Bunheiro; Processo nº LI/2014/40; Requerimento – LI/2014/328; síntese do pedido – apresentação

dos  projetos  das  especialidades;  local  da  obra  –  Travessa  do  Areal  nº1  -  Bunheiro;  data  do

despacho – 19/07/2014; teor do despacho – deferido o pedido do requerente (licenciamento), de

acordo, com base e nas condições no parecer técnico.-----------------------------------------------------------

-------- EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DA COMUR” -  Foi

presente uma informação do Eng.º Fernando Miranda,  datada de 10 de julho de 2014, que se

anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para os devidos efeitos, relativa a trabalhos a

menos, referentes à empreitada mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação supra referida, tendo deliberado,

por unanimidade, autorizar a supressão de trabalhos a menos no montante de 23.499,45€ (vinte e

três  mil,  quatrocentos e noventa  e nove  euros  e quarenta  e cinco cêntimos). A estes  valores

acresce o IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------------------

 -------FORNECIMENTOS -  “PISCINAS MUNICIPAIS –  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

ITED, ELÉTRICO E DE SEGURANÇA” - Foi presente uma informação do Eng.º João Fidalgo,

datada de 21 de julho de 2014, dando conta que a 23 de dezembro de 2008 foi  adjudicado o

fornecimento  à  Tensofer  –  Instalações  de  Material  Elétrico,  Lda.  O  equipamento  de  ITED,
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elétrico e de Segurança das Piscinas Municipais. Compulsado o processo verifica-se que todos os

equipamentos foram fornecidos e instalados e que a última fatura foi paga a 01 de junho de 2009.

Tendo já sido ultrapassado o prazo de garantia, estão reunidas as condições que permitem liberar

todas as cauções/reforços de garantia que ainda estejam retidos.---------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal depois de analisar a informação, deliberou, por unanimidade, proceder

à liberação de todas as cauções/reforços de garantia que ainda estejam retidos.-------------------------

 -------AUTO  DE  RECEÇÃO  PROVISÓRIA  DA  EMPREITADA  DE  “DEFESA,

REQUALIFICAÇÃO/VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA MARGINAL DA RIA, DA RIBEIRA

DE PARDELHAS AOS AMEIRINHOS” -  Foi presente o auto de receção provisória da empreitada

de  “Defesa,  Requalificação/Valorização  Ambiental  da  Área  Marginal  da  Ria,  da  Ribeira  de

Pardelhas  aos Ameirinhos”,  adjudicada à firma  Brimo – Britas  de Mouquim, Lda., o  qual  se

encontra assinado pelo representante da firma empreiteira e pelo representante da Autarquia.------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, receber provisoriamente a obra.---------------

 -------AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS N.º 2, DA EMPREITADA “CONCLUSÃO DA AV.

DR. JOÃO CARLOS VAZ DA CUNHA” – Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 2, da

empreitada “Conclusão da Av. Dr. João Carlos Vaz da Cunha”, adjudicada à firma Sociedade de

Construções Civis e Obras Públicas – António Rodrigues Parente, S.A., no valor de 92.688,54€

(noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos), acrescido de

IVA à taxa legal em vigor, num total de 98.249,85€ (noventa e oito mil, duzentos e quarenta e nove

euros e oitenta e cinco cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o  auto,  bem como autorizar  o

respetivo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  N.º  8,  DA  EMPREITADA

“PARQUE DE LAZER E ROTUNDAS NO CENTRO DO BUNHEIRO” – Foi presente o auto de

medição de trabalhos contratuais n.º 8, da empreitada “Parque de Lazer e Rotundas no Centro do

Bunheiro”,  adjudicada  à  firma  Sociedade  de  Construções  Civis  e  Obras  Públicas  –  António

Rodrigues Parente,  S.A.,  no valor de 3.998,95€ (três mil,  novecentos e noventa e oito euros e

noventa e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 4.238,89€ (quatro

mil, duzentos e trinta e oito euros e oitenta e nove cêntimos).---------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o auto,  bem como autorizar  o

respetivo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ------- APOIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL – Foram presentes três novos

requerimentos ao apoio ao arrendamento habitacional e um conjunto de pedidos de reapreciação

dos  requerimentos  de  apoio  municipal  ao  arrendamento  habitacional,  na  sequência  das

deliberações  de  Câmara  de  03  de abril  e  de  15  de maio,  anexo aos  quais  se  encontram os

relatórios técnicos da Dr.ª Ana Paula Rendeiro e a respetiva proposta do Sr. Vice-Presidente da

Câmara, datada de 04 de agosto de 2014.----------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: ---------------------------------------------------------

-------- Notificar  da intenção de não admitir  a candidatura apresentada pela requerente Cristina

Sofia Marques Arrojado, pelas razões e nas condições constantes da proposta; -------------------------

-------- Não admitir  a  candidatura apresentada pela  requerente Susana Carla  Rebelo  de Pinho

Matos, pelas razões e nas condições constantes da proposta; -------------------------------------------------

-------- Notificar os requerentes Carla Marisa Santos Rua, Marco António Pereira Campos, Carla

Sofia Lopes da Silva e Helena Sofia Vieira da Cunha da admissão da sua candidatura, bem como,

do valor das respetivas comparticipações. ----------------------------------------------------------------------------

 ------- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO MONTE – PEDIDO DE ISENÇÃO DE

PAGAMENTO DAS TAXAS DE RUÍDO - Foi presente o requerimento  ACDM/51, datado de 11 de

julho de 2014, em nome da Associação Cultural e Desportiva do Monte a solicitar a isenção de

taxas  referente  a  uma  licença  especial  de  ruído,  ao  abrigo  da  alínea  a),  do  art.º  21.º  do

Regulamento de Taxas Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal  tomou conhecimento do pedido tendo deliberado,  por unanimidade,

isentar a requerente do pagamento das taxas. ----------------------------------------------------------------------

 -------FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TORREIRA - Foi presente o despacho do Senhor

Vice-Presidente da Câmara a isentar a Fábrica da Igreja Paroquial da Torreira do pagamento de

taxas, referente à licença de ruído emitida para a Romaria em honra da N. Sr.ª da Paz, que se

realiza nos dias 16 a 19 de agosto, nas Quintas do Norte - Torreira.------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho

do Senhor Vice-Presidente da Câmara, tendo em conta o prescrito na alínea c), no artigo 21.º do

Regulamento  de  Taxas  do  Município  da  Murtosa,  atendendo  a  que  a  atividade  se  destina  à

realização de uma iniciativa de manifesto interesse público.-----------------------------------------------------
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--------FESTAS DE S.  PAIO 2014  – REGULAMENTO DO “CONCURSO DE RUSGAS” – Foi

presente o Regulamento para a realização do “Concurso de Rusgas”, nos festejos em honra de S.

Paio, do corrente ano, que foi lido e se anexa à presente ata.---------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-lo.-------------------------------------------  

 ------- FESTAS DE S.  PAIO 2014 – REGULAMENTO DO “CONCURSO DE PAINÉIS” –  Foi

presente o Regulamento para a realização do “Concurso de Painéis”, nos festejos em honra de S.

Paio, do corrente ano, que foi lido e se anexa à presente ata.---------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-lo.-------------------------------------------- 

 -------FESTAS DE S. PAIO 2014 – REGULAMENTO DA “CORRIDA DE CHINCHORROS” – Foi

presente o Regulamento para a realização da “Corrida de Chinchorros”, nos festejos em honra de

S. Paio, do corrente ano, que foi lido e se anexa à presente ata.-----------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-lo.---------------------------------------------

 -------FESTAS  DE  S.  PAIO  2014  –  REGULAMENTO  DA “CORRIDA  DE  BATEIRAS  ” –  Foi

presente o Regulamento para a realização da “Corrida de Bateiras”, nos festejos em honra de S.

Paio, do corrente ano, que foi lido e se anexa à presente ata.---------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-lo.---------------------------------------------

 -------FE  STAS DE S. PAIO 2014 – REGULAMENTO DA “REGATA DE BARCOS MOLICEIROS”

– Foi presente o Regulamento para a realização da “Regata de Barcos Moliceiros”, nos festejos em

honra de S. Paio, do corrente ano, que foi lido e se anexa à presente ata.----------------------------------

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-lo.---------------------------------------------

 -------ATRIBUIÇÃO DE  SUBSÍDIO  AO  AGRUPAMENTO DE  ESCOLAS  DA MURTOSA,  NO

ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  - COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES - A Câmara

Municipal no âmbito da ação social, sustentada legalmente no previsto na alínea hh), do n.º 1, do

art.º  33.º,  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de setembro,  tem vindo a comparticipar  as refeições dos

alunos que se encontram a frequentar o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico.------------

-------- Assim, a Câmara Municipal,  na continuidade desta ação e de acordo com a informação

fornecida  pela  referida  entidade,  deliberou,  por  unanimidade,  proceder  à  transferência  para  o

Agrupamento de Escolas da Murtosa o valor de 391,15€ (trezentos e noventa e um euros e quinze

cêntimos) relativos à comparticipação das refeições fornecidas durante o mês de julho, do corrente

ano, aos alunos do ensino pré-escolar.---------------------------------------------------------------------------------
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 ------- ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  À  FEDERAÇÃO  PORTUGUESA  DE  CICLOTURISMO  E

UTILIZADORES  DA BICICLETA  E  À  FEDERAÇÃO  FRANCESA  DE  CICLOTURISMO –  Foi

presente  uma  informação  da  trabalhadora  Rosa  Almeida  dando  conta  que  tendo  em conta  o

número  de  inscritos  na  X  Semana  Europeia  de  Cicloturismo  e  de  acordo  com  o  protocolo

celebrado,  será de atribuir  à Federação Portuguesa de Cicloturismo um subsidio de 6.000,00€

(seis  mil  euros),  e  à  Federação  Francesa  de  Cicloturismo  um  subsidio  3.570,00€  (três  mil

quinhentos e setenta euros).-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal  tendo em conta o protocolo celebrado,  deliberou,  por unanimidade

atribuir à Federação Portuguesa de Cicloturismo um subsidio de 6.000,00€ (seis mil euros), e à

Federação Francesa de Cicloturismo um subsidio 3.570,00€ (três mil quinhentos e setenta euros).-

 -------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DO

SILVEIRO – O Sr. Presidente informou que a União Desportiva, Cultural e Recreativa do Silveiro

aceitou  o  convite  da  Câmara  Municipal  para  participar  na  animação  da  1.ª  Feira  Agrícola  da

Murtosa, propondo a atribuição de um subsídio no valor de 600,00€ (seiscentos euros) para que a

coletividade possa fazer face às despesas inerentes com a sua deslocação a este Concelho.--------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à União Desportiva,

Cultural e Recreativa do Silveiro no valor de 600,00€ (seiscentos euros).-----------------------------------

 -------PEDIDO  DE  PARECER  VINCULATIVO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE

ALOJAMENTO  PARA  A  X  SEMANA  EUROPEIA  DE  CICLOTURISMO -  Foi  presente  uma

informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 04 de agosto de 2014, através da qual propõe

que, no cumprimento do preceituado na Lei do Orçamento de Estado para 2014 (Lei n.º 83-C/2013,

de  31  de dezembro),  a  Câmara  Municipal  emita  parecer  prévio  favorável  ao procedimento  de

aquisição de serviços de alojamento para a X Semana Europeia de Cicloturismo.------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por

unanimidade,  emitir  parecer  prévio  favorável  ao  procedimento  para  aquisição  de  serviços  de

alojamento para a X Semana Europeia de Cicloturismo, com efeitos retroativos,  nos termos do

disposto nos artigos 127.º e 128.º do Código do procedimento Administrativo.-----------------------------

 -------PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER

DE SOM PARA O ACAREG -  Foi presente uma informação do Senhor Presidente da Câmara,

datada de 04 de agosto de 2014, através da qual propõe que, no cumprimento do preceituado na

Lei  do  Orçamento  de  Estado  para  2014  (Lei  n.º  83-C/2013,  de  31  de  dezembro),  a  Câmara
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Municipal emita parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de Aquisição de Serviços de

Aluguer de Som para a cerimónia de encerramento do ACAREG 2014 – Acampamento Regional

da Região de Aveiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de Aquisição de Serviços

de Aluguer de Som para o ACAREG 2014.--------------------------------------------------------------------------  

 -------PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER,

DE RÁDIOS PROFISSIONAIS” - Foi presente uma informação do Senhor Presidente da Câmara,

datada de 04 de agosto de 2014, através da qual propõe que, no cumprimento do preceituado na

Lei  do  Orçamento  de  Estado  para  2014  (Lei  n.º  83-C/2013,  de  31  de  dezembro),  a  Câmara

Municipal emita parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de “Aquisição de Serviços de

Aluguer  de Rádios Profissionais”  em UHF, licenciados  pela  ANACOM, para  o ACAREG 2014-

Acampamento Regional do Distrito de Aveiro. -----------------------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por

unanimidade,  emitir  parecer  prévio  vinculativo  favorável  ao  procedimento  de  “Aquisição  de

Serviços de Aluguer de Rádios Profissionais”, com efeitos retroativos, nos termos do disposto nos

artigos 127.º e 128.º do Código do procedimento Administrativo.---------------------------------------------- 

 ------- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER

DE AUTOCARRO PARA O ACAREG - Foi presente uma informação do Senhor Presidente da

Câmara,  datada  de  04  de  agosto  de  2014,  através  da  qual  propõe  que,  no  cumprimento  do

preceituado na Lei do Orçamento de Estado para 2014 (Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro), a

Câmara  Municipal  emita parecer  prévio  vinculativo favorável  ao  procedimento de  Aquisição de

Serviços de Aluguer de Autocarro para o ACAREG 2014, a realizar dia 7 de agosto. -------------------

-------- A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de Aquisição de Serviços

de Aluguer de Autocarro para o ACAREG 2014.---------------------------------------------------------------------

 ------- PARECER VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PARA A

FESTA DO EMIGRANTE 2014 - Foi presente uma informação do Senhor Presidente da Câmara,

datada de 23 de julho de 2014, através da qual propõe que, no cumprimento do preceituado na Lei

do Orçamento de Estado para 2014 (Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro), a Câmara Municipal
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emita parecer favorável ao procedimento de aquisição de serviços de Animação para a Festa do

Emigrante 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por

unanimidade,  emitir  parecer  vinculativo  favorável  ao  procedimento  aquisição  de  serviços de

Animação para a Festa do Emigrante 2014,  com efeitos retroativos, nos termos do disposto nos

artigos 127.º e 128.º do Código do Procedimento Administrativo.----------------------------------------------

  ------ PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE

REGISTO  FOTOGRÁFICO  E  VIDEO  DO  CORTEJO  ETNOGRÁFICO-  Foi  presente  uma

informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 04 de agosto 2014, através da qual propõe

que, no cumprimento do preceituado na Lei do Orçamento de Estado para 2014 (Lei n.º 83-C/2013,

de  31  de  dezembro),  a  Câmara  Municipal  emita  parecer  prévio  vinculativo  favorável  ao

procedimento de Aquisição de Serviços de Registo Fotográfico e Vídeo do Cortejo Etnográfico, que

se realiza no dia 10 de agosto, na freguesia do Bunheiro.--------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de Aquisição de Serviços

de Registo Fotográfico e Vídeo do Cortejo Etnográfico.-----------------------------------------------------------

 -------PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE

ALUGUER  DE PAINÉIS  AMOVÍVEIS”  -  O  Senhor  Presidente  da  Câmara  propôs  retirar  este

assunto da reunião dado que não foi considerado necessário a prestação de serviços em causa.---

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o assunto da reunião.--------------------

 -------- PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE

“CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE MAGIA”-  Foi  presente  uma informação do Senhor

Presidente  da  Câmara,  datada  de  04  de  agosto  de  2014,  através  da  qual  propõe  que,  no

cumprimento do preceituado na Lei do Orçamento de Estado para 2014 (Lei n.º 83-C/2013, de 31

de dezembro), a Câmara Municipal emita parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de

Aquisição de Serviços de “Contratação de Espetáculos de Magia”, a realizar na semana de 11 a 15

de agosto de 2014, no Largo da Varina - Torreira.----------------------------------------------------------------- 

--------A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de Aquisição de Serviços

de “Contratação de Espetáculos de Magia”.-------------------------------------------------------------------------- 
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 ------- PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE

REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO - Foi presente uma informação do Sr. Presidente

da Câmara,  datada  de  04  de  agosto  2014,  através  da  qual  propõe  que,  no  cumprimento  do

preceituado na Lei do Orçamento de Estado para 2014 (Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro), a

Câmara  Municipal  emita parecer  prévio  vinculativo favorável  ao  procedimento de  Aquisição de

Serviços de Realização de Espetáculos de Teatro Intitulado “O Barbeiro e Tourada à Portuguesa” e

“Fios de Música”,  a realizar  nos dias 13 e 22 de agosto  respetivamente,  no Largo  da Varina,

incluídas na “Animação de Verão.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de Aquisição de Serviços

de Realização de Espetáculos de Teatro Intitulado “O Barbeiro e Tourada à Portuguesa” e “Fios de

Música”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE

ALUGUER DE SOM PARA O “GRANDE DESFILE ETNOGRÁFICO DA TERRA MARINHOA” -

Foi presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 04 de agosto 2014, através

da qual propõe que, no cumprimento do preceituado na Lei do Orçamento de Estado para 2014

(Lei  n.º  83-C/2013,  de 31 de dezembro),  a Câmara Municipal  emita  parecer  prévio  vinculativo

favorável ao procedimento de aquisição de serviços de aluguer de som para o “Grande Desfile

Etnográfico da Terra Marinhoa”, que se realiza na freguesia do Bunheiro, dia 10 de agosto.--------- 

--------A  Câmara  Municipal,  depois  de  analisar  a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento de aquisição de serviços

de aluguer de som para o “Grande Desfile Etnográfico da Terra Marinhoa”.--------------------------------

 -------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 dez minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos

os membros presentes e por mim,                                                                           , Técnica

Superior, que a redigi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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