
Ata n.º 11/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE JUNHO DE 2018 

--------No dia sete de junho de dois mil e dezoito, 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, Fátima de Jesus da Silva 

Arêde e António Jorge Feio Bacelar Vilar.-----------------------------------------------------------------------------

-------- O Senhor Presidente informou que a Senhora Vereadora Fátima de Jesus da Silva Arêde 

chegaria mais tarde por se encontrar numa reunião de direção da piscina municipal.--------------------

--------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA –   O Senhor  Vereador  António  Jorge  Feio 

Bacelar  usou  da  palavra  para  dizer  o  seguinte:  “Quero  mostrar  o  meu  descontentamento  à  

dimensão  que  já  tem  o  muro  de  betão  armado  que  já  está  construído  na  empreitada  de  

“Implementação  do  Remate  Sul  do  Aglomerado  Urbano  da  Torreira”  está  esteticamente  

desagradável. Futuramente vai ser necessário qualquer elemento que proteja as pessoas para não  

caírem para  o  estacionamento  quando  as  areias  chegarem  ao topo  de muro  do lado  sul  do  

mesmo. Quem sabe um gradeamento que tornará esteticamente mais agradável.---------------------  

-------- Infelizmente ocorreu mais um acidente na EN 327 que liga a Torreira a S. Jacinto com a  

queda da viatura nas águas profundas da Ria com a morte de um dos ocupantes. Este assunto já  

foi por nós conversado quando ocorreu o acidente do Joaquim Casqueira que também faleceu. É  

necessário apurar responsabilidades porque ainda não foi colocado as proteções que evitem a  

queda  das  viaturas  na  Ria,  proponho  que  seja  participado  ao  Ministério  Público  para  apurar  

responsabilidades.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- O Senhor Presidente referiu que o Senhor Vereador no primeiro ponto da sua intervenção 

acabou por involuntariamente justificar a solução técnica adotada na medida em que a dimensão e 

as  caraterísticas  do  muro  pretendem  apenas  que  o  mesmo  se  assuma  como  um  muro  de 

contenção  de  areias  impedindo  que  o  estacionamento,  agora  criado,  veja  sistematicamente 

condicionada  a  sua  utilização  pela  acumulação  das  referidas  areias.  Quanto  às  questões  de 

segurança invocadas não nos parece necessário qualquer preocupação adicional tendo em conta 

que o muro confina com espaço natural que se pretende renaturizado não sendo recomendável ou 

mesmo  aceitável  que  venha  a  ser  utilizado  como  percurso  pedonal  tanto  mais  que  não  se 

compreenderia tal uso dado que o mesmo seria paralelo a um passeio existente. -----------------------

-------- Quanto  ao  teor  da  segunda  intervenção,  o  Senhor  Presidente  disse  comungar  a 

preocupação  e  o  lamento  manifestados  pelo  Senhor  Vereador  referindo  não  compreender  o 

sistemático  adiamento  da  concretização  de  uma  obra  que  a  ser  realidade  teria  muito 

provavelmente salvado uma vida. Quanto à proposta do Senhor Vereador sugeriu que a Câmara 

Municipal solicitasse parecer jurídico ao Dr. Dario Matos no sentido deste propor a redação de uma 

possível deliberação a tomar no sentido de ser exigido o apuramento de responsabilidades pela 

atitude no mínimo negligente que a tutela vem adotando perante as sucessivas tragédias que, 

infelizmente vão ocorrendo ao longo do troço da EN 327 compreendido entre a Pousada da Ria, na 

freguesia da Torreira e a freguesia de S. Jacinto.-------------------------------------------------------------------

 ------- Durante o período antes da Ordem do Dia a Senhora Vereadora Fátima de Jesus da Silva 

Arêde entrou na sala de reuniões tendo ocupado o seu lugar na mesma.-----------------------------------

--------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 – 6.181.093,41€ (seis milhões, 

cento e oitenta e um mil e noventa e três euros e quarenta e um cêntimos) e Operações Não 

Orçamentais – 398.695,27€ (trezentos e noventa e oito mil seiscentos e noventa e cinco euros e 

vinte e sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- APOIO  MUNICIPAL  AO  ARRENDAMENTO  HABITACIONAL -  Foram  presentes  as 

candidaturas ao apoio municipal ao arrendamento habitacional, anexo às quais se encontram os 

relatórios técnicos da Dr.ª Ana Paula Rendeiro e a respetiva proposta do Senhor Vice-Presidente 
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da  Câmara,  datada de 4  de junho  de  2018,  que  se  anexa  à  presente  ata  e  se  dá aqui  por 

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

-------- A  Câmara  Municipal  tendo  em  conta  a  informação  supra  referida,  deliberou, por 

unanimidade, notificar os requerentes, Stephane Guedes Oliveira, Rosa de jesus Camola da Silva, 

Vera Mónica da Silva Marques, Mónica Clara Lopes Antão Rodrigues, Maria Clara Costa Bastos e 

Sandra Cristina Ruela da Cunha da admissão das suas candidaturas, bem como, do valor das 

respetivas comparticipações e condições constantes da proposta.--------------------------------------------

-------- Mais deliberou,  também por unanimidade, relativamente à deliberação produzida na sua 

reunião de 16 de maio de 2018 revogar a atribuição efetuada a Natália dos Anjos da Silva Toscano 

referenciada com o número trinta da proposta do Senhor Vice-Presidente tendo em conta que 

apresentava a requerente em duplicado.-------------------------------------------------------------------------------

 ------- RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL – AGRAVAMENTOS -  Foi presente pelo Senhor Vice-

Presidente uma proposta de regularização dos agravamentos referentes às rendas da Habitação 

Social, que se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais. -----

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

unanimidade, aprová-la e remetê-la à Assistente Social para execução.-------------------------------------

 ------- PROTOCOLOS DOS BARES DE PRAIA - Foram presentes pelo Senhor Vice-Presidente as 

minutas de Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal  e os concessionários dos Bares de 

Praia para a época balnear 2018, que foram lidas e se dão aqui por reproduzidas para todos os 

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

-------- A  Câmara  Municipal  depois  de  analisar  as  minutas  dos  protocolos  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 2018, deliberou, por unanimidade, aprová-las e conceder poderes ao 

Senhor Presidente da Câmara para outorgar as mesmas em nome do Município.------------------------

 ------- CESSÃO DOS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CAFETARIA-BAR 

DA PRAIA DO MONTE BRANCO, SITO NA TORREIRA -  Foi  presente  o email,  da empresa 

Resende Pineda, Lda., datado de 4 de junho de 2018, a solicitar a aprovação de sub-aluguer do 

Café-Bar da Praia do Monte Branco no período compreendido entre cinco de junho e trinta de 

dezembro de dois mil e dezoito. Informa que o sub-aluguer será feito ao Senhor António Miguel 

Costeira Nunes Almeida, gerente do espaço desde a sua abertura.-------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal depois de analisar o pedido deliberou, por unanimidade, nos termos do 

artigo 6.º, ponto 6.3 do caderno de encargos, autorizar o  sub-aluguer do Café-Bar da Praia do 

Monte  Branco,  mantendo  o  cessionário  Resende  Pineda,  Lda. a  sua  posição  jurídica  e 

responsabilidades decorrentes do contrato celebrado com a Câmara Municipal.--------------------------

 ------- PROPOSTA DE APOIOS PARA O ANO LETIVO 2018/2019  NO ÂMBITO DA AÇÃO 

SOCIAL ESCOLAR - Foi presente pelo Senhor Presidente uma proposta de apoios para o ano 

letivo de 2018/2019 no âmbito da ação social escolar, que se anexa à presente ata e se dá aqui 

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

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

atribuição dos apoios,  para o ano letivo de 2018/2019,  no âmbito da ação social  escolar,  nos 

termos e condições constantes da mesma.---------------------------------------------------------------------------

 ------- PAGAMENTOS À DGESTE DAS REFEIÇÕES ESCOLARES 1.º CICLO E ENSINO PRÉ-

ESCOLAR, NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2017/2018  - A Câmara 

Municipal no âmbito da ação social escolar, 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/subsidiar 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, em conformidade com a cláusula 

3.ª  do protocolo   de fornecimento  de refeições escolares  celebrado entre a Direção-Geral  dos 

Estabelecimentos Escolares (DGESTE) e o Município da Murtosa, e de acordo com a informação 

fornecida pela técnica superior Ana Paula, deliberou, por unanimidade, proceder à transferência 

para a DGESTE do valor de 42.673,36€ (quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e três euros e 

trinta e seis cêntimos), relativo à comparticipação das refeições fornecidas durante os meses de 

setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de dois mil e dezassete e janeiro, fevereiro e 

março de dois mil e dezoito, aos alunos já identificados.----------------------------------------------------------

 ------- 2.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 2018 - Pelo Senhor 

Presidente da Câmara foi presente a proposta de 2ª alteração ao mapa de pessoal para o ano de 

dois mil e dezoito, o qual foi aprovado em reunião de Câmara de catorze de dezembro de dois mil  

e dezassete e sessão da Assembleia Municipal de vinte e sete de dezembro do mesmo ano. A 

proposta, que se anexa à presente ata, visa consubstanciar a criação de cinco postos de trabalho 

da carreira de assistente operacional.----------------------------------------------------------------------------------
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--------  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente 

da Câmara, bem como remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação.---------------------------------

 ------- REGULAMENTO  DE  DIFERENCIAÇÃO  POSITIVA  DA  ATIVIDADE  DE  BOMBEIRO 

VOLUNTÁRIO NA MURTOSA – ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO 

SOCIAL ESCOLAR AOS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR AOS BOMBEIROS  -  Foi 

presente a informação da técnica superior Ana Paula Rendeiro,  dando conta que,  do teor dos 

emails  trocados  com  a  Escola  Secundária  de  Estarreja,  deduziu  que  os  alunos  do  ensino 

profissional não utilizavam/ adquiriam manuais escolares. -------------------------------------------------------

-------- Informa,  ainda,  que na sequência  da  notificação,  da  decisão  da Câmara  Municipal,  ao 

bombeiro António Salvador Matos Arrojado, este informou e apresentou documento de despesa 

válido de aquisição de manuais escolares, pelo que propõe que lhe seja atribuída uma verba até 

147,00€, pela aquisição de manuais escolares do seu descendente Tiago André Marques Arrojado.

-------- A  Câmara Municipal  tendo em consideração a  informação,  supra  citada,  deliberou,  por 

unanimidade,  atribuir  ao  bombeiro  António  Salvador  Matos  Arrojado  uma  comparticipação  na 

aquisição  de  manuais  escolares,  até  ao  limite  de  147,00€  (cento  e  quarenta  e  sete  euros), 

mediante apresentação de documentos de despesa válidos, relativa ao seu descendente Tiago 

André Marques Arrojado;---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- NÚCLEO SPORTINGUISTA DA MURTOSA – PEDIDO DE SUBSÍDIO -  Foi presente o 

ofício do  Núcleo Sportinguista da Murtosa,  dando conta que realiza o “9.º  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 9.º Mega Torneio de Sueca do Núcleo Sportinguista da Murtosa.----------------

  ------ Neste período dos trabalhos, o Vereador Daniel Bastos retirou-se da reunião em virtude de 

ser Secretário da Direção do Rancho Folclórico “Camponeses da Beira-Ria”.----------------------------- 

-------- PROPOSTA  DE  ATRIBUIÇÃO  DE  SUBSÍDIO  AO  RANCHO  FOLCLÓRICO  “OS 

CAMPONESES DA BEIRA-RIA” - O Senhor Presidente propôs a atribuição de um subsídio ao 

Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Ria”, no valor de 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta 

euros), como comparticipação nas despesas associadas à organização da comemoração do “Dia 
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Municipal do Bombeiro”, que ocorreu no passado dia 27 de maio, nomeadamente as formações 

ministradas à Escola de Infantes e Cadetes e ao Corpo Ativo da Associação Humanitária  dos 

Bombeiros  Voluntários  da  Murtosa,  bem  como  o  almoço  de  todos  os  participantes  nas 

comemorações.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  ao  Rancho  Folclórico  “Os 

Camponeses da Beira-Ria”, um subsídio no valor de 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros) 

para comparticipação nas despesas associadas à organização da comemoração do “Dia Municipal 

do Bombeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ----- Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Vereador Daniel Bastos deu entrada 

na sala ocupando o seu lugar na mesa de reuniões.---------------------------------------------------------------

-------- MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE 

O MUNICÍPIO DA MURTOSA E O CENTRO RECREATIVO MURTOENSE -  Foi presente, pelo 

Senhor  Vice-Presidente  da  Câmara,  uma proposta  de  contrato  programa  de  desenvolvimento 

desportivo, a celebrar entre o Município da Murtosa e o Centro Recreativo Murtoense, 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 a proposta de contrato, supra referido, deliberou, 

por unanimidade, aprová-lo e conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para o assinar 

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

 ------- MINUTA DE CONTRATO DE SENSIBILIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA A BANHISTA ENTRE O 

MUNICÍPIO DA MURTOSA E A SALV´AQUA – ASSOCIAÇÃO DE SALVAMENTO AQUÁTICO E 

ASSISTÊNCIA A BANHISTAS - O Senhor Presidente propôs que este ponto fosse retirado da 

ordem de trabalhos para a apreciação na reunião seguinte tendo em conta que a respetiva minuta 

ainda não se encontra totalmente estabilizada e acordada entre as partes.---------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à retirada deste ponto da ordem 

de trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- VI CONCURSO LITERÁRIO ESCOLAR DA MURTOSA – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 

DO Senhor VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - Foi presente o despacho do Senhor 

Vice-Presidente em que excecionalmente homologa os resultados do concurso literário escolar, 

conforme a ata do júri que foi lida e se anexa à presente ata, dando-se aqui por reproduzida para 

os devidos efeitos legais, acompanhada por uma informação da colaboradora Rosa Almeida. -------
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--------A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho, da ata do júri e da informação, supra 

referidos,  tendo  deliberado,  por  unanimidade,  ratificar  o  despacho  do Senhor  Vice-Presidente, 

tendo em conta que houve a necessidade de proceder a toda a tramitação tendente à aquisição 

dos prémios, que serão entregues em cerimónia pública no dia 8 de junho.--------------------------------

 ------- JUNTA DE FREGUESIA DA TORREIRA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS 

TAXAS REFERENTES A LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

Sr. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - 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 

especial de ruído emitida para o desfile de carnaval da Torreira, que se realizou no dia 3 de junho 

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 no artigo 22.º do Regulamento 

de Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destinou à realização de uma 

iniciativa de relevante interesse para o Município.-------------------------------------------------------------------

 ------- FÁBRICA  DA  IGREJA  PAROQUIAL  DO  BUNHEIRO  –  PEDIDO  DE  ISENÇÃO  DO 

PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTES A LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO 

DO DESPACHO DO SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - Foi presente o despacho do Senhor 

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

de taxas, referente à licença especial de ruído emitida para a Festa do Senhor, que se realizou no 

dia 31 maio,  no Bunheiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

do Senhor Vice-Presidente da Câmara, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento 

de Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destinou à realização de uma 

iniciativa em prol das tradições da nossa Terra.---------------------------------------------------------------------

 ------- HASTA PÚBLICA PARA OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM KARTS A PEDAIS, NA 

MARGINAL DO MAR, NA TORREIRA – ATA DA COMISSÃO – Foi presente a ata da Comissão 

da Hasta  Pública  para  ocupação  de via pública  com karts  a pedais,  na  Marginal  do  Mar,  na 

Torreira, a qual se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.-

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

a ocupação de via pública com a karts a pedais, na marginal do mar, na Torreira a Rui Eduardo da 

Silva Costa, único licitante, residente na Rua D. Frei Rodrigo da Cunha, n.º 43, Leça do Balio, pelo 
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valor de 520,00€ (quinhentos e vinte euros),  acrescido de IVA à taxa legal em vigor,  sendo a 

ocupação de via pública autorizada por um período de um ano, renovável anualmente, por iguais 

períodos, até ao máximo de cinco anos.-------------------------------------------------------------------------------

--------Ao valor acima referido, acrescerão as taxas mensais de ocupação da via publica com os 

Equipamentos de Apoio e com o Espaço de Apoio, previstas nos artigos 21.º e 22.º da Secção I do 

Capítulo III da Tabela de Taxas do Município da Murtosa, que serão objeto de atualização anual, 

em conformidade com a atualização das taxas, previstas no âmbito do artigo 36.º do Capítulo III do 

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

 ------- CERCIVAR  –  PEDIDO  DE  AUTORIZAÇÃO  PARA  VENDA  DE  PRODUTOS  DA 

CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO 2018 – Foi presente o oficio registado sob o número 2012, da 

CERCIVAR, datado de 10 de abril de 2018, em que solicita autorização para a venda dos produtos  

da Campanha Pirilampo Mágico 2018, que se encontra devidamente acompanhado de informação 

do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira.-------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tendo em consideração o pedido e a informação que o acompanha, 

deliberou,  por unanimidade, autorizar a CERCIVAR a vender produtos da Campanha Pirilampo 

Mágico, nos locais de venda habitual, do concelho da Murtosa.------------------------------------------------

 ------- MINUTA DO 2.º CONTRATO ADICIONAL DA EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO 

REMATE SUL DO AGLOMERADO URBANO DA TORREIRA”  -  Foi presente a minuta do 2.º 

contrato adicional da empreitada de “Implementação do Remate Sul do Aglomerado Urbano da 

Torreira”, adjudicada à firma Manuel Francisco de Almeida, S.A., referente a trabalhos a mais, 

aprovados em reunião da Câmara Municipal de três de maio de dois mil e dezoito.----------------------

-------- A Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar, e 

os votos favoráveis dos restantes eleitos locais, aprovar a minuta, supra referida.------------------------

 ---- AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  Nº  3  DA  EMPREITADA  DE 

“REQUALIFICAÇÃO  DE  ARRUAMENTOS  NA  FREGUESIA  DA  TORREIRA  –  RUA  DAS 

PEDRINHAS” -  Foi  presente  o  auto  de  medição  de  trabalhos  n.º  3  da  empreitada  de 

“Requalificação  de Arruamentos  na Freguesia  da  Torreira”,  adjudicada  à  firma  Paviazeméis  – 

Pavimentações de Azeméis, Ld.ª no valor de 11.674,05€ (onze mil, seiscentos e setenta e quatro 

euros e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------

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

pagamento do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ---- AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  Nº  8  DA  EMPREITADA  DE 

“IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO AGLOMERADO URBANO DA TORREIRA” -  Foi 

presente o auto de medição de trabalhos n.º 8 da empreitada de “Implementação do Remate Sul  

do Aglomerado Urbano da Torreira”,  adjudicada à firma Manuel Francisco de Almeida, S.A, no 

valor  de  100.332,74€  (cem mil,  trezentos  e  trinta  e  dois  euros  e  setenta  e  quatro  cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Bacelar, e 

os votos favoráveis dos restantes eleitos locais, aprovar o auto, bem como autorizar o pagamento 

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

 ------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS N.º  10,  DA EMPREITADA DE 

“REABILITAÇÃO  DA  RUA  DA  BÉSTIDA” -  Foi  presente  o  auto  de  medição  de  trabalhos 

contratuais  n.º  10,  da  empreitada  de  “Reabilitação  da  Rua  da  Béstida”,  adjudicada  à  firma 

Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 56.625,10€ (cinquenta e seis mil, 

seiscentos e vinte e cinco euros e dez cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.-------------

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

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

  ------A  UTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  Nº  16  DA  EMPREITADA  DE 

“HABITAÇÃO  SOCIAL  NA  MURTOSA  –  OUTEIRO  DA  MACEDA  –  EXECUÇÃO  DE 

INFRAESTRUTURAS” - Foi presente o auto de medição de trabalhos n.º 16 da empreitada de 

“Habitação Social na Murtosa – Outeiro da Maceda – Execução de Infraestruturas”, adjudicada à 

firma Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas – António Rodrigues Parente, SA, no valor 

de 21.796,85€ (vinte e um mil, setecentos e noventa e seis euros e oitenta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------

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

pagamento do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  N.º  1,  DO  MAPA  DE 

TRABALHOS A MAIS N.º 1 DA EMPREITADA DE “OFICINA DAS ARTES”  - Foi presente o auto 

de medição de trabalhos contratuais n.º 1, do mapa de trabalhos a mais n.º 1 da empreitada de 

“Oficina das Artes”, adjudicada à firma “Edibeiras – Edifícios e Obras Pública das Beiras, Lda.”, 

no valor de 14.560,19€ (catorze mil, quinhentos e sessenta euros e dezanove cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar o 

pagamento do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------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 quarenta e cinco minutos, da qual  se lavrou a presente ata que vai  ser 

assinada por todos os membros presentes e por mim,                                                               ,  

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi.------------------------------------------------------
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