
 1 

 

 

Ata n.º 11/2014  

 

MUNICÍPIO DA MURTOSA 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE JUNHO DE 2014  

 

 

-------No dia cinco de junho 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 e António Jorge Feio Bacelar Vilar.-----------------------------------------------------------------------  

------- O Sr. Presidente da Câmara informou, que não estavam presentes na reunião o Senhor 

Vereador Francisco Augusto Valente Pereira por motivos profissionais e Senhora Vereadora Maria 

Emília Morais Carrabau por motivos de saúde. ----------------------------------------------------------------------  

-------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 – 2.488.240,84€ (dois milhões, 

quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta euros e oitenta e quatro cêntimos) e 

Operações Não Orçamentais – 494.329,09€ (quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e vinte 

e nove euros e nove 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: -----------------------------------------------------------------------------------------  
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-------  1 – Requerente – António de Oliveira e Castro; residência – Rua Joaquim Silva Gravato, 

21 - Murtosa; Processo nº LI/2013/232; Requerimento – LI/2014/233; síntese do pedido – 

apresentação dos projetos das especialidades; local da obra – Rua Joaquim Silva Gravato, 21 - 

Murtosa; data do despacho 27/05/2014; teor do despacho – deferido o pedido do requerente 

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

-------  2 – Requerente – Catarina Rodrigues Tavares Rebimbas; residência – Travessa de S. 

Silvestre - Bunheiro; Processo nº LI/2014/1; Requerimento – LI/2014/255; síntese do pedido – 

apresentação de novo suporte informático; local da obra – Travessa de S. Silvestre - Bunheiro; 

data do despacho – 30/05/2014; teor do despacho – deferido o pedido da requerente 

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

-------  3 – Requerente – Florinda de Jesus Lopes Pereira; residência – Rua da Mata, 57 - 

Bunheiro; Processo nº AU/2014/92; Requerimento – AU/2014/253; síntese do pedido – junção de 

documentos; local da obra – Rua da Mata, 57 - Bunheiro; data do despacho – 30/05/2014; teor do 

despacho – de acordo e com base no parecer técnico, é concedido à requerente o alvará de 

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

------- 4 – Requerente – Repsol Gás Portugal, SA; sede – Av. D. Afonso Henriques, 1545 - 

Matosinhos; Processo nº AG/2014/75; Requerimento – AG/2014/258; síntese do pedido – 

instalação de armazenamento de GPL – classe A2; local da obra – Rua da Saldida - Murtosa; data 

do despacho – 30/05/2014; teor do despacho – deferido o pedido do requerente (licenciamento), 

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

-------  5 – Requerente – Glória da Silva Ribeiro; residência – Rua da Atafona, 3 - Monte; 

Processo nº AU/2014/68; Requerimento – AU/2014/219; síntese do pedido – junção de 

documentos; local da obra – Rua da Atafona, 3 - Monte; data do despacho – 21/05/2014; teor do 

despacho – de acordo e com o parecer técnico e tendo em atenção uma deliberação que consta 

da ata desta câmara municipal datada de 22/02/1961, é concedido ao requerente o alvará de 

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

-------  6 – Requerente – Ilidia de Carvalho Vicente Ferreira da Cruz Soarez; residência – Rua 

Barbosa de Magalhães, 13 - Murtosa; Processo nº LI/2012/152; Requerimento – LI/2014/198; 

síntese do pedido – pedido de autorização de utilização; data do despacho – 17/05/2014; teor do 

despacho – de acordo e com base no parecer técnico, é concedido ao requerente o alvará de 

autorização de utilização. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------  7 – Requerente – Isabel Maria Oliveira Silva; residência – Rua Rui do Vouga, 45 - Murtosa; 

Processo nº LI/2014/8; Requerimento – LI/2014/207; síntese do pedido – projetos das 

especialidades; local da obra – Rua Rui do Vouga, 45 - Murtosa; data do despacho – 17/05/2014; 

teor do despacho – deferido o pedido do requerente (licenciamento), de acordo, com base e nas 

condições do parecer técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------  

------- 8 – Requerente – José Manuel Monteiro Silva Tavares; residência – Viela do Poceirão, 4 - 

Bunheiro; Processo nº LI/2014/23; Requerimento – LI/2014/211; síntese do pedido – projetos das 

especialidades; local da obra – Viela do Poceirão, 4 - Bunheiro; data do despacho – 17/05/2014; 

teor do despacho – deferido o pedido do requerente (licenciamento), de acordo, com base e nas 

condições do parecer técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------   

------- 9 – Requerente – Joaquim Manuel Fidalgo Matos; residência – Travessa Afonso 

Henriques - Murtosa; Processo nº LI/2014/84; Requerimento – LI/2014/214; síntese do pedido – 

licenciamento de obras de demolição; local da obra – Travessa Afonso Henriques - Murtosa; data 

do despacho – 21/05/2014; teor do despacho – deferido o pedido do requerente (licenciamento), 

de acordo com o parecer técnico, nas condições nele expressas. --------------------------------------------   

-------  10 – Requerente – António Miguel Tavares Pinho; residência – Rua das Mestras, 16 - 

Bunheiro; Processo nº LI/2014/32; Requerimento – LI/2014/226; síntese do pedido – projetos das 

especialidades; local da obra – Rua das Mestras, 16 - Bunheiro; data do despacho – 27/05/2014; 

teor do despacho – deferido o pedido do requerente (licenciamento), de acordo, com base e nas 

condições do parecer técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------II CONCURSO LITERÁRIO ESCOLAR DA MURTOSA – ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS -  Foi 

presente a ata da reunião do júri do Concurso Literário Escolar da Murtosa, referente à atribuição 

de prémios e menções honrosas, do referido concurso, que foi lida e se anexa à presente ata, 

dando-se aqui por reproduzida para os devidos efeitos legais, acompanhada por uma informação 

da trabalhadora Rosa Coimbra.-------------------------------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade, aprová-la e atribuir os prémios em conformidade com a informação, referida. ----------  

 -------AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA / ESCOLA BÁSICA N.º 1 DO CELEIRO – 

PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DE ESTUDO - Foi presente o pedido do 

Agrupamento de Escolas da Murtosa – EB1 do Celeiro/Jardim de Infância, dando conta que 

os alunos do 1.º Ciclo e do Jardim de Infância, deste estabelecimento, irão realizar uma visita de 
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estudo a Oliveira de Azeméis. Em virtude de nem todas as famílias possuírem condições 

económicas que permitam a participação dos seus educandos nas visitas, solicita a 

comparticipação possível da Autarquia para que o projeto se concretize.------------------------------------ 

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

unanimidade, atribuir um subsídio, ao Agrupamento de Escolas da Murtosa, no valor de 52,50€ 

(cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 30% dos custos associados à 

iniciativa, destinado a apoiar os alunos carenciados do 1.º Ciclo da Escola Básica do Celeiro e 

Jardim de Infância na visita de estudo, referida. --------------------------------------------------------------------- 

 ------  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, do valor de 4.663,03€ (quatro mil seiscentos e sessenta e 

três euros e três cêntimos) relativos à comparticipação das refeições fornecidas durante o mês de 

abril, do corrente ano, aos alunos já identificados ------------------------------------------------------------------- 

 ------  NÚCLEO SPORTINGUISTA DA MURTOSA – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

PARA O VI MEGA TORNEIO DE SUECA – Foi presente o ofício registado sob o n.º 1665, datado 

de 12/05/2014, do Núcleo Sportinguista da Murtosa, dando conta que realizou o “VI Mega 

Torneio de Sueca”, com equipas de todo o Distrito de Aveiro. Sendo o evento uma despesa 

elevada para as atuais possibilidades do Núcleo, mas tendo em vista que a maior beneficiada será 

a Comunidade Murtoseira, solicita a atribuição de uma pequena verba.-------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal analisou o pedido, supra referido, tendo deliberado, por unanimidade, 

atribuir um subsídio, no montante de 150,00€ (cento e cinquenta euros), para a aquisição de 

troféus destinados ao VI Mega Torneio de Sueca do Núcleo Sportinguista da Murtosa.----------------- 

 ------  Neste período dos trabalhos o Senhor Vereador Daniel Bastos ausentou-se da sala de 

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

Ria”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------- RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DA BEIRA-RIA” – PEDIDO DE SUBDSÍDIO 

PARA VIAGEM AOS AÇORES – Foi presente o ofício registado sob o 1676, do Rancho 

Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria”, datado de 8 de maio de 2014, através do qual 

informa que vai representar o nosso Concelho aos Açores, na sequência de uma permuta efetuada 

com o Grupo Folclórico do povo de São Caetano do Pico. Dado que a viagem de avião terá que 

ser suportada pelo Grupo, sendo uma verba avultada, solicita ajuda nesta deslocação, com 

atribuição de subsídio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------A Câmara Municipal tendo em consideração o pedido do Rancho Folclórico “Os 

Camponeses da Beira-Ria”, que vai representar o Bunheiro e a Murtosa à ilha do Pico - Açores, 

levando a nossa cultura, usos e costumes a outros povos, deliberou, por unanimidade, atribuir um 

subsídio de 3.000,00€ (três mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Terminada esta deliberação, o Senhor Vereador Daniel Bastos entrou na sala de reuniões 

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

------- BARES E ESPLANADAS DE PRAIA – MINUTA DE PROTOCOLO E VIGILÂNCIA 

BALNEAR - Foi presente a minuta de Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal e os 

concessionários dos Bares de Praia para época balnear 2014, de que se anexa cópia e se dá aqui 

por reproduzida para todos os efeitos legais . -----------------------------------------------------------------------  

------- A Câmara Municipal depois de analisar a minuta deliberou, por unanimidade, aprovar a 

mesma, a celebrar entre a Autarquia e os concessionários dos bares-esplanadas da praia da 

Torreira, para vigorar de 15 de junho a 15 de setembro de 2014, e conceder poderes ao Sr. 

Presidente da Câmara para outorgar o mesmo em nome do Município. -------------------------------------  

 ------- MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA FINS ENERGÉTICOS – Foi 

presente a minuta de Protocolo de Cooperação para Fins Energéticos, de que se anexa cópia e se 

dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais. --------------------------------------------------------------  

------- A Câmara Municipal depois de analisar a minuta deliberou, por unanimidade, aprovar a 

mesma, a celebrar entre a Autarquia, o Ponto Florestal, Lda., o Instituto da Conservação da 

Natureza das Florestas, I.P. (ICNF) e a Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD), para 

vigorar por 10 anos, e conceder poderes ao Sr. Presidente da Câmara para outorgar o mesmo em 

nome do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Neste período dos trabalhos o Senhor Presidente ausentou-se da sala de reuniões, em 

virtude de um dos beneficiários ser seu familiar.---------------------------------------------------------------------  
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-------  APOIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL – RETIFICAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 15/05/2014 – Foi presente pelo Senhor Vice-Presidente uma 

proposta de retificação à deliberação de Câmara, de 15 de maio de 2014, referente apoios ao 

arrendamento habitacional, de que se anexa fotocópia e se dá aqui por reproduzida para todos os 

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

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

proposta de retificação, referente à deliberação dos processos de Dorinda Augusta Pereira 

Esteves, Vera Mónica da Silva Marques e Avelino Maria da Silva Neno. ------------------------------------ 

 ------  Terminada esta deliberação, o Senhor Presidente 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 – ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DA TORREIRA E CLUBE 

NORTADA AVENTURA – ADENDA – Foi presente um ofício registado sob o n.º 2061, da 

Associação Náutica da Torreira, datado de 29 de maio de 2014, a solicitar uma adenda à sua 

candidatura ao abrigo do PAC 2014, no sentido de incluir o evento “Prova do Campeonato 

Nacional da Classe Vouga”, uma vez que o convite para a organização do mesmo só lhe foi 

endereçado após a fase de formalização da referida candidatura ao PAC. --------------------------------- 

-------  O Clube Nortada Aventura apresentou candidatura a área de apoio 2.5) Outro material 

especifico à natureza da coletividade, que não foi considerada na candidatura inicial por lapso. -----  

-------  Anexo aos processos encontra-se uma proposta do Senhor Vice-Presidente da Câmara.----- 

------- A Câmara Municipal, depois de analisar os pedidos, supra referidos, bem como a proposta, 

citada, deliberou, por unanimidade, com base na mesma (proposta) aceitar a adenda das 

candidaturas, em causa, ao PAC 2014, atribuindo à Associação Náutica da Torreira, um subsídio 

até 480,08€ (quatrocentos e oitenta euros e oito cêntimos), destinado a comparticipar 50% da 

documentação de despesa relativa à área de apoio 5 – Eventos (Prova do Campeonato Nacional 

da Classe Vouga), e ao Clube Nortada Aventura, um subsídio até 1.000,00€ (mil euros), destinado 

a comparticipar 50% da documentação relativa à área de apoio 2.5) Outro material especifico à 

natureza da coletividade (painéis de contraplacado marítimo e mota de água).---------------------------- 
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 ------- PROCESSO DE PRESCRIÇÃO A FAVOR DO MUNÍCIPIO DAS SEPULTURAS N.º 19, 20 

E 21, FILA I, TALHÃO 2 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA MURTOSA - Foi presente o processo 

relativo à legalização das sepulturas referenciadas em título. ---------------------------------------------------  

-------A Câmara Municipal, considerando que não houve qualquer reclamação de quem de direito 

após a publicação de editais, deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador 

António Jorge Feiro Bacelar Vilar, considerar as sepulturas, mencionadas, prescritas a favor do 

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

-------O Senhor Vereador votou contra, porque considera que a Câmara Municipal deveria ter 

produzido diligências adicionais no sentido de identificar eventuais familiares da pessoa que lá 

poderá estar sepultada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- JUNTA DE FREGUESIA DA TORREIRA – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. VICE-PRESIDENTE - Foi presente o despacho do 

Senhor Vice-Presidente da Câmara a isentar a Junta de Freguesia da Torreira do pagamento de 

taxas, referente à licença de ruído emitida para o Desfile de Carnaval da Torreira e respetivas 

Tasquinhas, que se realizaram nos dias 30 e 31 de maio na 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 destinou à 

realização de uma iniciativa de manifesto interesse público.-----------------------------------------------------  

 ------- AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA “PAVIMENTAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS NA MURTOSA” - Foi presente o auto de receção definitiva da empreitada de 

“Pavimentação de Arruamentos na Murtosa”, adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentação de 

Azeméis, Lda., devidamente assinado pelo representante da Câmara Municipal e pelo 

representante do empreiteiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a obra, bem como 

libertar as garantias que se encontram cativas. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- AUTO DE VISTORIA DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA VARIANTE À EN 224-2, 

NA FREGUESIA DO BUNHEIRO E ARRANJO ENVOLVENTE” – Foi presente o auto de vistoria 

dos trabalhos de “Construção da Variante à EN 224-2, na Freguesia do Bunheiro e Arranjo 

Envolvente”, adjudicados à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., cuja receção 

provisória foi feita em 20 de abril de 2013. ----------------------------------------------------------------------------  
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-------  A Câmara Municipal, tendo em consideração o teor do referido auto, deliberou, por 

unanimidade, e em conformidade com o mesmo, autorizar a liberação de 30% da caução total da 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------  AUTO DE VISTORIA DA EMPREITADA “IMPLEMENTAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA – 

CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO PARA O PRÉ-ESCOLAR NA EBI DA TORREIRA” - Foi presente o 

auto de vistoria dos trabalhos de “Implementação da Carta Educativa – Construção do Edifício para 

o Pré-Escolar na EBI da Torreira ”, adjudicados à Empresa Encobarra Engenharia, S.A., cuja 

receção provisória foi feita em 31 de outubro de 2011. ------------------------------------------------------------ 

------- A Câmara Municipal, tendo em consideração o disposto no artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto, deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação de 60% da caução 

total da obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------  AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 6, DA EMPREITADA DE 

“HABITAÇÃO SOCIAL NA TORREIRA 2.ª FASE – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS” – Foi 

presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 6, da empreitada de “Habitação Social na 

Torreira 2.ª Fase – Execução de Infraestruturas”, adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentações 

de Azeméis, Lda., no valor de 37.362,50€ (trinta e sete mil trezentos e sessenta e dois euros e 

cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 39.604,25€ (trinta e nove 

mil seiscentos e quatro euros e vinte e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------- 

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

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

 ------  AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS N.º 18, DA EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA COMUR” - Foi presente o auto de medição de trabalhos 

contratuais n.º 18, da empreitada de “Recuperação e Qualificação do Edifício da Comur”, 

adjudicada à firma Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda., no valor de 8.460,70€ 

(oito mil quatrocentos e sessenta euros e setenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, num total de 8.968,34€ (oito mil novecentos e sessenta e oito euros e trinta e quatro 

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

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

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

 ------  AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º 5, DA EMPREITADA DE 

“CONSTRUÇÃO DA VARIANTE À EN 224-2 E ARRANJO ENVOLVENTE – CONSTRUÇÃO DE 
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MUROS E VEDAÇÕES” – Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 5, da 

empreitada de “Construção da Variante à EN 224-2 e Arranjo Envolvente – Construção de Muros e 

Vedações”, adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 

11.824,12€ (onze mil oitocentos e vinte e quatro euros e doze cêntimos), acrescido de IVA, num 

total de 12.533,57€ (doze mil quinhentos e trinta e três euros e cinquenta e sete cêntimos). ----------  

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

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

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

“CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE AVENÇA, DE UM PROFESSOR LICENCIADO EM ENSINO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO A MEIO TEMPO” – CARLOS MANUEL TAVARES 

ABREU - Foi presente uma informação do Senhor Presidente da Câmara, datada de 23 de maio 

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, em Regime de 

Avença, de um Professor Licenciado em Ensino de Educação Física e Desporto a Meio Tempo” – 

Carlos Manuel Tavares Abreu . Mais se informa, que foi dado cumprimento à Portaria n.º 48/2014, 

de 26 de fevereiro tendo sido solicitado à Bolsa de Emprego Público (BEP) a identificação de 

trabalhadores em situação de requalificação, que emitiu comprovativo dando conta da inexistência 

de trabalhadores, naquela situação, com o perfil identificado pelo Município da Murtosa. --------------   

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

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

“Contratação, em Regime de Avença, de um Professor Licenciado em Ensino de Educação Física 

e Desporto a Meio Tempo” – Carlos Manuel Tavares Abreu. ----------------------------------------------------  

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

SEGURO – MULTIRRISCOS E ACIDENTES PESSOAIS DOS BOMBEIROS - Foi presente uma 

informação do Senhor Presidente da Câmara, datada de 02 de junho 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 Apólices de Seguro – Multirriscos e Acidentes Pessoais 

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

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

de Seguro – Multirriscos e Acidentes Pessoais dos Bombeiros ------------------------------------------------- 

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

“REALIZAÇÃO DE CONCERTO DE HOMENAGEM A CARLOS PAIÃO” - Foi presente uma 

informação do Senhor Presidente da Câmara, datada de 02 de junho 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 Concerto de Homenagem a Carlos 

Paião”, que se realizará no dia 28 de junho, no Parque Municipal da Saldida.------------------------------  

------- 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 Concerto de Homenagem a Carlos Paião”. -------------------------------------------------- 

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

ALUGUER, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ESCORAMENTO DE PAINÉIS AMOVÍVEIS” - Foi 

presente uma informação do Senhor Presidente da Câmara, datada de 02 de junho 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, Montagem, Desmontagem e 

Escoramento de Painéis Amovíveis”, para a X Semana Europeia de Cicloturismo. -----------------------  

------- 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, Montagem, Desmontagem e Escoramento de Painéis Amovíveis”. --------------- 

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

ALUGUER, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, BALNEÁRIOS E 

CONTENTORES DE RECEÇÃO” - Foi presente uma informação do Senhor Presidente da 

Câmara, datada de 02 de junho 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, Montagem, Desmontagem de Instalações Sanitárias, Balneários e 

Contentores de Receção”, para a X Semana Europeia de Cicloturismo. -------------------------------------  
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-------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, Montagem, Desmontagem de Instalações Sanitárias, Balneários e 

Contentores de Receção”.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA “CASA DO PESCADOR” - Foi presente uma 

informação do Senhor Presidente da Câmara, datada de 02 de junho 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 elaboração de projeto de execução da “Casa do 

Pescador”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

-------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 elaboração de projeto de execução da “Casa do Pescador”. ------------------------------------------------  

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

TRABALHOS DE MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE DE TERRAS” - Foi presente uma 

informação do Senhor Presidente da Câmara, datada de 02 de junho 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 Trabalhos de Movimentações e Transporte de Terras”.  

-------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 Trabalhos de Movimentações e Transporte de Terras”. ------------------------------------------  

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

“CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO” - Foi presente uma informação do Senhor Presidente da 

Câmara, datada de 02 de junho 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 para aquisição de 

“Contratação de Espétaculo”, de dança performance “O Baile dos Candeeiros”. --------------------------   
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------- A Câmara Municipal, depois de analisar a informação, supra citada, deliberou, por 

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

“Contratação de Espetáculo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NAS EMPREITADAS: CONSTRUÇÃO DE 

COBERTO NA EBI DA TORREIRA, REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DOS ANTIGOS PAÇOS DO 

CONCELHO E CONCLUSÃO DA AV. DR. JOÃO CARLOS VAZ DA CUNHA” - Foi presente uma 

informação do Senhor Presidente da Câmara, datada de 29 de maio 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 para aquisição de serviços de Coordenação de Segurança e Saúde nas 

Empreitadas: Construção de Coberto na EBI da Torreira, Remodelação do Edifício dos Antigos 

Paços do Concelho e Conclusão da Av. Dr. João Carlos Vaz da Cunha.------------------------------------- 

------- 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 Coordenação de Segurança e Saúde nas Empreitadas: Construção de Coberto na EBI 

da Torreira, Remodelação do Edifício dos Antigos Paços do Concelho e Conclusão da Av. Dr. João 

Carlos Vaz da Cunha.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ 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 nove 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


