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Ata n.º 2/2014  

 

MUNICÍPIO DA MURTOSA 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE JANEIRO DE 2014  

 

 

-------No dia dezasseis de janeiro 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 o Senhor Vice-Presidente Januário 

Vieira da Cunha e os Senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos, Arminda Maria Tavares 

Fernandes, António Jorge Feio Bacelar Vilar, Francisco Augusto Valente Pereira e Maria Emília 

Morais Carrabau.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------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 – 1.584.029,78€ (um milhão, 

quinhentos e oitenta e quatro mil, vinte e nove euros e setenta e oito cêntimos) e Operações Não 

Orçamentais – 463.857,25€ (quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e sete 

euros e vinte e cinco 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 Pinho Padinha; morada – Rua Manuel Joaquim Silva 

Gravato - Murtosa; Processo nº LI/2011/141; Requerimento – LI/2013/772; Síntese do pedido – 

licenciamento de obras de edificação – habitação unifamiliar – pedido de prorrogação de prazo; 
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local da obra – Caminho da Tamanca – Saldida - Murtosa; data do despacho – 2014/01/11; teor do 

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

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

------- 2 - Requerente – José Augusto da Cunha Gonçalves; residência – Rua dos Navegantes, 5 

- Torreira; Processo nº AU/2013/113; Requerimento – AU/2013/204; Síntese do pedido – 

autorização de utilização – habitação unifamiliar – pedido de licença de utilização; local da obra – 

Rua dos Navegantes, 5 - Torreira; data do despacho – 2013/12/30; teor do despacho – tendo sido 

ultrapassado o prazo concedido ao requerente, na fase de audiência dos interessados, sem que 

este se pronunciasse por escrito, tal como era exigido, face à inércia apresentada, declaro a 

caducidade do processo. Arquive-se. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------  3 – Requerente – Maria de Jesus Valente Vilar; residência – Avenida Santa Joana, 17 - 

Aveiro; Processo nº LI/2012/78; requerimento – LI/2012/277; síntese do pedido – licenciamento de 

obras de edificação – obras de construção – construção de muro; local da obra – Soca - Monte; 

data do despacho – 2014/01/03; teor do despacho – Tendo sido ultrapassado o prazo concedido 

ao requerente, na fase de audiência dos interessados, sem que este se pronunciasse por escrito, 

tal como era exigido, face à inércia apresentada, declaro a caducidade do processo. Proceda-se ao 

arquivamento do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------  4 – Requerente – Clotilde de Oliveira e Silva; residência – Rua Dr. António Tavares Afonso 

e Cunha, 47 - Bunheiro; Processo nº AU/2012/100; requerimento – AU/2012/197; síntese do 

pedido – autorização de utilização – habitação unifamiliar – pedido de autorização de utilização; 

local da obra – Rua Dr. António Tavares Afonso e Cunha, 47 - Bunheiro; data do despacho – 

2014/01/03; teor do despacho – Tendo sido ultrapassado o prazo concedido ao requerente, na 

fase de audiência dos interessados, sem que este se pronunciasse por escrito, tal como era 

exigido, face à inércia apresentada, declaro a caducidade do processo. Proceda-se ao 

arquivamento do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------  5 – Requerente – Elvira de Oliveira Tavares Ruela Esteves; residência – Rua Professor 

Ruela Ramos, 22 - Bunheiro; Processo nº LI/2013/336; requerimento – LI/2013/768; síntese do 

pedido – licenciamento – obras de construção – construção de arrumos; local da obra – Rua 

Professor Ruela Ramos, 22 - Bunheiro; data do despacho – 2014/01/03; teor do despacho – 

Deferido o pedido do requerente (aprovação do projeto de arquitetura), de acordo e com base no 

parecer técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- 6 – Requerente – João Agostinho Garrido Tavares de Sousa; morada – Rua da Estrada – 

135 - Bunheiro; Processo nº LI/2010/21; Requerimento – LI/2013/773; Síntese do pedido – 

licenciamento de obras de edificação – habitação unifamiliar – pedido de prorrogação de prazo 

para conclusão das obras; local da obra – Rua da Estrada, 135 – Bunheiro; data do despacho – 

2014/01/11; teor do despacho – deferido o pedido do requerente (extensão de prazos), de acordo 

e com base no parecer técnico, sendo assim concedidos mais trinta e seis meses de prazo. --------  

-------  7 – Requerente – Tomás Reverendo da Silva; morada – Rua do Esteiro – 20 - Bunheiro; 

Processo nº AU/2013/338; Requerimento – AU/2013/767; Síntese do pedido – alvará de 

autorização de utilização – obras de construção - habitação unifamiliar – pedido de autorização de 

utilização; local da obra – Rua da Rigueirinha, 13 – Pardelhas; data do despacho – 2014/01/03; 

teor do despacho – de acordo e com base no parecer técnico, é deferido o pedido de alvará de 

autorização de utilização. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO DOS JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DO 1º CICLO DO 

CELEIRO E DE SÃO SILVESTRE – Foi presente uma informação dos serviços propondo a 

atribuição de um subsídio, no montante de 3.655,60€ (três mil seiscentos e cinquenta e cinco euros 

e sessenta cêntimos), à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância 

e Escolas do Ensino Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre, para que possa efetuar o 

pagamento às tarefeiras da Escola de S. Silvestre, do Celeiro e da E.B.I da Torreira, relativo ao 

serviço de refeições e acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os meses de 

janeiro, fevereiro, março e abril de 2014. ------------------------------------------------------------------------------  

-------A Câmara Municipal analisou a informação, citada, tendo deliberado, por unanimidade, 

atribuir à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância e Escolas do 

Ensino Básico do 1º Ciclo do Celeiro e de São Silvestre um subsídio, no montante de 3.655,60€ 

(três mil seiscentos e cinquenta e cinco euros e sessenta cêntimos), para pagamento às tarefeiras 

que auxiliam, nas escolas em causa, no serviço de refeições e fazem o acompanhamento das 

crianças no período de almoço, durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2014. -----  

-------O pagamento será efetuado após a verificação de existência de fundos disponíveis.------------  

  

------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO E PRÉ-PRIMÁRIA DO MONTE – Foi presente uma 
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informação dos serviços propondo a atribuição de um subsídio, no montante de 2.453,10€ (dois mil 

quatrocentos e cinquenta e três euros e dez cêntimos), à Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária do Monte, para que possa efetuar o pagamento às 

tarefeiras da Escola do Monte e do Centro Escolar da Saldida, relativo ao serviço de refeições e 

acompanhamento das crianças no período de almoço, durante os meses de janeiro, fevereiro, 

março e abril de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal, após análise da informação, mencionada, deliberou, por unanimidade, 

atribuir à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ciclo e Pré-Primária 

do Monte, um subsídio, na importância de 2.453,10€ (dois mil quatrocentos e cinquenta e três 

euros e dez cêntimos), para pagamento às tarefeiras da Escola do Monte e do Centro Escolar da 

Saldida, que auxiliam no serviço de refeições e fazem o acompanhamento das crianças no período 

de almoço, durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril 2014.-------------------------------------- 

-------  O pagamento será efetuado após a verificação de existência de fundos disponíveis. ----------- 

------- Neste período dos trabalhos o Sr. Vereador Daniel Henriques de Bastos ausentou-se da 

reunião, em virtude de fazer parte da Direção do Rancho Folclórico “ Os Camponeses da Beira 

Ria”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------  RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DA BEIRA-RIA”- ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO  – Foi presente uma proposta do Sr. Presidente, dando conta que a Orquestra Típica de 

Águeda levou a cabo, durante o ano de 2013, um evento, de abrangência regional, designado por 

“Na Rota dos Ventos”. O sucesso da iniciativa dependeu muito da parceria que localmente foi 

estabelecida com o Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira Ria”. A entidade promotora viu 

este trabalho parcialmente financiado no âmbito do programa de apoio (PAPERA), implementado 

pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. No entanto, a realização deste evento 

implicou que a coletividade anfitriã assumisse alguns encargos, particularmente com a logística do 

evento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------  Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio ao Rancho Folclórico “Os Camponeses da 

Beira Ria” no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para ressarcir esta associação dos encargos 

que teve com o evento, conforme cópia do recibo que se encontra em anexo à proposta 

apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, deliberou, por unanimidade, atribuir ao 

Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira Ria”, um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos 

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

------- O pagamento será efetuado após a verificação de existência de fundos disponíveis.-----------  

-------Terminada esta deliberação, o Sr. Vereador Daniel Henriques Bastos entrou na sala de 

reuniões tendo assumido o seu lugar na mesma. -------------------------------------------------------------------  

 ------- PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO MUNICÍPIO DA 

MURTOSA PARA O ANO DE 2014 – NORMAS ORIENTADORAS – Foi presente, pelo Sr. Vice-

Presidente, uma proposta de normas orientadoras do Programa de Apoio às Associações e 

Coletividades do Município da Murtosa, para o ano de 2014, de que se anexa fotocópia à presente 

ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais. --------------------------------------------------  

-------A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta, referida, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------Mais deliberou, igualmente por unanimidade, abrir um prazo para as candidaturas ao 

Programa de Apoio às Associações e Coletividades do Município da Murtosa durante todo o mês 

de fevereiro de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------Neste período dos trabalhos o Sr. Vereador Daniel Henriques de Bastos ausentou-se da 

reunião, em virtude de fazer parte da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários da Murtosa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- MINUTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA 

MURTOSA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 

MURTOSA – Foi presente, pelo Sr. Presidente da Câmara, uma proposta de minuta de protocolo 

de colaboração, a celebrar entre o Município da Murtosa e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Murtosa, de que se anexa fotocópia à presente ata e se dá aqui por 

reproduzida para os devidos efeitos legais. ---------------------------------------------------------------------------  

-------A Câmara Municipal, depois de analisar o protocolo de colaboração, supra referido, 

deliberou, por unanimidade, aprová-lo e conceder poderes ao Sr. Presidente da Câmara para o 

assinar em representação do Município da Murtosa.---------------------------------------------------------------  

 -------Terminada esta deliberação, o Sr. Vereador Daniel Henriques Bastos entrou na sala de 

reuniões tendo assumido o seu lugar na mesma. -------------------------------------------------------------------  
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-------  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA DA MURTOSA – Foi presente, pelo Sr. Vereador Daniel Bastos, uma informação 

onde sugere por questões de operacionalidade e eficácia uma alteração ao regulamento do 

Conselho Municipal de Segurança da Murtosa, com incidência única sobre o art.º 4.º, do referido 

regulamento, de que se anexa fotocópia à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os 

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

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

por unanimidade, remete-la à consideração da Assembleia Municipal. --------------------------------------- 

 ------  PATRIMÓNIO – PROCESSO PARA A CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA DE 

JUSTIFICAÇÃO – Foi presente, pelo trabalhador Manuel Martinho, uma informação dando conta 

que se encontra organizado o processo para a celebração de Justificação, no Cartório Notarial da 

Murtosa, relativamente aos seguintes prédios: Prédio urbano, edifício onde se encontrava instalado 

os Paços do Concelho, sito na Rua Dr. Carlos Barbosa, Pardelhas, freguesia da Murtosa, inscrito 

na matriz, sob o artigo n.º 2.114; Prédio urbano, onde se encontra instalado o ex -Matadouro 

Municipal, sito no Cais da Ribeira, Pardelhas, freguesia da Murtosa, inscrito na matriz, sob o artigo 

n.º 4.482; Prédio urbano, edifício onde se encontra instalado o Mercado Municipal, sito na Av. 29 

de Outubro, Pardelhas, freguesia da Murtosa, inscrito na matriz, sob o artigo n.º 4.483; Prédio 

urbano, designado por terreno para construção, sito na Rua da Capela, Quintas do Norte, freguesia 

da Torreira, inscrito na matriz, sob o artigo n.º 3.521; ------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, conceder poderes ao Sr. Presidente da Câmara para outorgar a respetiva escritura, 

em representação do Município da Murtosa.-------------------------------------------------------------------------- 

 ------  CONCLUSÃO DA AV. DR. JOÃO CARLOS VAZ DA CUNHA – APROVAÇÃO DE 

PROJETO – Foi presente, pelo gabinete técnico da autarquia, o projeto para a conclusão da Av. 

Dr. João Carlos Vaz da Cunha, na freguesia da Torreira. -------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal, depois de analisar o projeto, supra citado, deliberou, por unanimidade, 

aprovar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------  MINUTA DO 1º CONTRATO ADICIONAL DA EMPREITADA DE 

“VALORIZAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL” – Foi presente a minuta do 1º 

contrato adicional da empreitada de “Valorização/Qualificação do Parque Municipal”, adjudicada ao 

Consórcio constituído pelas firmas Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda. e Alfa 
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Ténis – Campos de Ténis, Lda., referente à supressão de trabalhos a menos, aprovada em reunião 

de Câmara Municipal de 07/11/2013. -----------------------------------------------------------------------------------  

-------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta, supra referida.--------------  

 ------- MINUTA DO CONTRATO DE SUB-CESSÃO DOS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DO 

GINÁSIO, INTEGRADO NAS PISCINAS MUNICIPAIS – Foi presente a minuta do contrato de sub-

cessão dos direitos de exploração do ginásio integrado nas piscinas municipais, da firma Health 

Corporation Laborsano, Lda. para a firma Líderadrenalina – Desporto e Eventos Unipessoal, Lda. -  

-------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta, supra referida.--------------  

 ------- PEDIDO DE PARECER GENÉRICO FAVORÁVEL PARA A “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INSPEÇÃO DE VIATURAS” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 - Foi presente 

uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 genérico favorável aos 

procedimentos que se pretendem iniciar para “Aquisição de Serviços de Inspeção de Viaturas”. ----  

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

unanimidade, emitir parecer genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de Serviços de 

Inspeção de Viaturas”, para vigorar durante o ano de 2014. -----------------------------------------------------  

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

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS VIATURAS DO MUNICÍPIO DA MURTOSA” – PARA 

VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – Foi presente uma informação do Sr. Presidente da 

Câmara, datada de 13 de janeiro 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 genérico favorável aos procedimentos que se pretendem 

iniciar para “Aquisição de Serviços de Manutenção e Reparação das Viaturas do Município da 

Murtosa”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Serviços de Manutenção e Reparação das Viaturas do Município da Murtosa”, para vigorar durante 

o ano de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS MÁQUINAS DE JARDIM E DA MÁQUINA DE LIMPEZA 
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DE PRAIAS DO MUNICÍPIO DA MURTOSA” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – 

Foi presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 genérico 

favorável aos procedimentos que se pretendem iniciar para “Aquisição de Serviços de Manutenção 

e Reparação das Máquinas de Jardim e da Máquina de Limpeza de Praias do Município da 

Murtosa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Serviços de Manutenção e Reparação das Máquinas de Jardim e da Máquina de Limpeza de 

Praias do Município da Murtosa”, para vigorar durante o ano de 2014. --------------------------------------- 

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

CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRA” - Foi presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, 

datada de 13 de janeiro 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 que se pretende iniciar para 

“Aquisição de Serviços de Contratação de Orquestra ”, para atuação no sarau cultural da entrega 

dos prémios dos concursos de Jogos Florais e de Fotografia / 2013. ----------------------------------------- 

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

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

Serviços de Contratação de Orquestra”.-------------------------------------------------------------------------------- 

 ------  PEDIDO DE PARECER VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO 

DO EVENTO “GALA LÍRICA” - Foi presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, 

datada de 10 de janeiro 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 vinculativo favorável ao procedimento que se pretende iniciar para 

Aquisição de serviços no âmbito do evento “Gala Lírica”. --------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, emitir parecer vinculativo favorável ao procedimento para aquisição de serviços no 

âmbito do evento “Gala Lírica”, com efeitos retroativos, nos termos do disposto nos artigos 127.º e 

128.º do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------------- 
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 ------- PEDIDO DE PARECER PRÉVIO GENÉRICO PARA A “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

NOTARIADO” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – Foi presente uma informação do 

Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 genérico favorável aos procedimentos que 

se pretendem iniciar para “Aquisição de Serviços de Notariado”.-----------------------------------------------  

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Serviços de Notariado”, para vigorar durante o ano de 2014.----------------------------------------------------  

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

APRECIAÇÃO TÉCNICA DOS PROJETOS DO MUNÍCIPIO DA MURTOSA” – PARA VIGORAR 

DURANTE O ANO DE 2014 – Foi presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada 

de 13 de janeiro 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 genérico favorável aos procedimentos que se pretendem iniciar para 

“Aquisição de Serviços de Apreciação Técnica dos Projetos do Município da Murtosa”. ----------------  

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Serviços de Apreciação Técnica dos Projetos do Município da Murtosa”, para vigorar durante o ano 

de 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AFETOS AO INTERIOR DO EDIFÍCIO 

DOS PAÇOS DO CONCELHO; ESPAÇO INTERNET; MERCADOS; BIBLIOTECA; ARQUIVO 

MUNICIPAL E MUSEU” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – Foi presente uma 

informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 genérico favorável aos 

procedimentos que se pretendem iniciar para “Aquisição de Serviços de Manutenção e Reparação 

dos Equipamentos afetos ao interior do Edifício dos Paços do Concelho; Espaço Internet; 

Mercados; Biblioteca; Arquivo Municipal e Museu”.-----------------------------------------------------------------  
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------- A Câmara Municipal, depois de analisar a informação, supra citada, deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Serviços de Manutenção e Reparação dos Equipamentos afetos ao interior do Edifício dos Paços 

do Concelho; Espaço Internet; Mercados; Biblioteca; Arquivo Municipal e Museu”, para vigorar 

durante o ano de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

PEQUENAS CONSERVAÇÕES E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS 

MUNICIPAIS” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – Foi presente uma informação do 

Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 genérico favorável aos procedimentos que 

se pretendem iniciar para “Aquisição de Serviços de Pequenas Conservações e Reparação de 

Edifícios e Equipamentos Municipais”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Serviços de Pequenas Conservações e Reparação de Edifícios e Equipamentos Municipais”, para 

vigorar durante o ano de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------  PEDIDO DE PARECER PRÉVIO GENÉRICO PARA A “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – 

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – Foi 

presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 prévio parecer genérico 

favorável aos procedimentos que se pretendem iniciar para “Aquisição de serviços - Despesas de 

Representação”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

serviços - Despesas de Representação”, para vigorar durante o ano de 2014.----------------------------- 

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

REFEIÇÕES” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – Foi presente uma informação do 

Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 
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de dezembro), a Câmara Municipal emita parecer prévio genérico favorável aos procedimentos que 

se pretendem iniciar para “Aquisição de serviços de Refeições”.-----------------------------------------------  

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

serviços de Refeições”, para vigorar durante o ano de 2014. ----------------------------------------------------  

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

“CONTROLO ANALÍTICO DE ÁGUAS DA PISCINA MUNICIPAL” – PARA VIGORAR DURANTE 

O ANO DE 2014 – Foi presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de 

janeiro 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 genérico favorável aos procedimentos que se pretendem iniciar para a Aquisição de 

serviços de “Controlo Analítico de Águas da Piscina Municipal ”.-----------------------------------------------  

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para a Aquisição de 

serviços de “Controlo Analítico de Águas da Piscina Municipal ”, para vigorar durante o ano de 

2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DA MURTOSA” – PARA 

VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – Foi presente uma informação do Sr. Presidente da 

Câmara, datada de 13 de janeiro 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 genérico favorável aos procedimentos que se pretendem 

iniciar para “Aquisição de Serviços de Manutenção e Reparação dos Semáforos do Município da 

Murtosa”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Serviços de Manutenção e Reparação dos Semáforos do Município da Murtosa”, para vigorar 

durante o ano de 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- PEDIDO DE PARECER PRÉVIO GENÉRICO PARA A “AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE 

SEGURO – ESTAGIÁRIOS, CONTRATOS DE EMPREGO INSERÇÃO (CEI) E CONTRATOS DE 

EMPREGO INSERÇÃO MAIS (CEI+)” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – Foi 
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presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 genérico 

favorável aos procedimentos que se pretendem iniciar para “Aquisição de Apólices de Seguro – 

Estagiários, Contratos de Emprego Inserção (CEI) e Contratos de Emprego Inserção Mais (CEI+)”.  

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Apólices de Seguro – Estagiários, Contratos de Emprego Inserção (CEI) e Contratos de Emprego 

Inserção Mais (CEI+)”, para vigorar durante o ano de 2014. ----------------------------------------------------- 

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

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AFETOS ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO 

E PRÉ-ESCOLAR DO MUNICÍPIO DA MURTOSA” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 

2014 – Foi presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 

genérico favorável aos procedimentos que se pretendem iniciar para “Aquisição de Serviços de 

Manutenção e Reparação dos Equipamentos afetos às Escolas do 1.º Ciclo e Pré-Escolar do 

Município da Murtosa”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Serviços de Manutenção e Reparação dos Equipamentos afetos às Escolas do 1.º Ciclo e Pré-

Escolar do Município da Murtosa”, para vigorar durante o ano de 2014.-------------------------------------- 

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

PUBLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO NOS VÁRIOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL” – 

PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – Foi presente uma informação do Sr. Presidente 

da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 genérico favorável aos procedimentos que se pretendem 

iniciar para “Aquisição de Serviços de Publicitação de Informação nos Vários Órgãos de 

Comunicação Social”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 13 

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Serviços de Publicitação de Informação nos Vários Órgãos de Comunicação Social”, para vigorar 

durante o ano de 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA DESPORTO/CULTURA E RECREIO DO 

MUNICÍPIO DA MURTOSA” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – Foi presente uma 

informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 genérico favorável aos 

procedimentos que se pretendem iniciar para “Aquisição de serviços de Seguros de Acidentes 

Pessoais para Desporto/Cultura e Recreio do Município da Murtosa”. ----------------------------------------  

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

serviços de Seguros de Acidentes Pessoais para Desporto/Cultura e Recreio do Município da 

Murtosa”, para vigorar durante o ano de 2014.-----------------------------------------------------------------------  

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

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AFETOS À PISCINA MUNICIPAL DA 

MURTOSA” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – Foi presente uma informação do 

Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 genérico favorável aos procedimentos que 

se pretendem iniciar para “Aquisição de Serviços de Manutenção e Reparação dos Equipamentos 

afetos à Piscina Municipal da Murtosa”. --------------------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Serviços de Manutenção e Reparação dos Equipamentos afetos à Piscina Municipal da Murtosa”, 

para vigorar durante o ano de 2014.-------------------------------------------------------------------------------------  

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

DESRATIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 

– Foi presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro de 2014, 
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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 genérico 

favorável aos procedimentos que se pretendem iniciar para “Aquisição de Serviços de 

Desratização dos Edifícios Municipais”. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Serviços de Desratização dos Edifícios Municipais”, para vigorar durante o ano de 2014. -------------- 

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

FORMAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL” – PARA VIGORAR 

DURANTE O ANO DE 2014 – Foi presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada 

de 13 de janeiro 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 genérico favorável aos procedimentos que se pretendem iniciar para 

“Aquisição de Serviços de Formação para os Trabalhadores da Câmara Municipal”. -------------------- 

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para “Aquisição de 

Serviços de Formação para os Trabalhadores da Câmara Municipal”, para vigorar durante o ano de 

2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

“LIMPEZA MECÂNICA DE PRAIAS” – PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2014 – Foi 

presente uma informação do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13 de janeiro 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 genérico 

favorável aos procedimentos que se pretendem iniciar para Aquisição de Serviços de “Limpeza 

Mecânica de Praias”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, emitir parecer prévio genérico favorável aos procedimentos para Aquisição de 

Serviços de “Limpeza Mecânica de Praias”, para vigorar durante o ano de 2014. ------------------------- 

 ------  PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS – Foi presente um requerimento, registado sob o n.º 

159, datado de 27 de dezembro de 2013, em nome de Maria de Lurdes Branco Carinha a solicitar 

a isenção de taxas referente a uma licença especial de ruído, pedida para a realização de uma 
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festa solidária, para a ajuda dos tratamentos de uma jovem com paralisia cerebral, residente na 

freguesia da Torreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------  A Câmara Municipal, considerando o carácter social da iniciativa e tendo por base o 

previsto no art.º 22.º do Regulamento de taxas do Município, deliberou, por unanimidade, isentar a 

requerente do pagamento das taxas, em virtude da festa se realizar para fins solidários. --------------  

 -------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 dezanove horas e trinta 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.--------------------------------------------------------------------------------------------  


