
Ata n.º 4/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018 

--------No dia quinze de fevereiro 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.-----------------------------------------------------------------------------

--------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA – Não houve pedidos de intervenção.---------------

--------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 – 5.091.915,68€ (cinco milhões, 

noventa  e um mil,  novecentos  e quinze euros  e sessenta  e  oito  cêntimos)  e Operações  Não 

Orçamentais – 420.303,03€ (quatrocentos e vinte mil, trezentos e três euros e três cêntimos).-------

-------- REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS DO MONTE, BUNHEIRO, 

MURTOSA  E  TORREIRA  –  DEZEMBRO  DE  2017  –  RATIFICAÇÃO  DO  DESPACHO  DE 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – Foi presente o despacho do Senhor 

Presidente, no Plano de Segurança e Saúde, da empreitada de “Requalificação de Arruamentos 

nas Freguesias do Monte, Bunheiro, Murtosa e Torreira – dezembro de 2017”, “Aprovação, Dono 

da Obra, 07/02/2018”, “À Reunião para ratificação 2018/02/07”.------------------------------------------------

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

por unanimidade, ratificar o mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------

1



 ------- REQUALIFICAÇÃO  DE  ARRUAMENTOS  NO  CONCELHO  DA  MURTOSA  – 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Foi presente o despacho do Senhor Presidente, no Plano de Segurança 

e Saúde, da empreitada de “Requalificação de Arruamentos no Concelho da Murtosa – Iluminação 

Pública”, “Aprovação, Dono da Obra, 02/02/2018”, “À Reunião para ratificação 05/02/2018”.----------

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

por unanimidade, ratificar o mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------

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

TRABALHOS A MAIS N.º 1 DA EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO 

AGLOMERADO  URBANO  DA  TORREIRA” -  Foi  presente  o  auto  de  medição  de  trabalhos 

contratuais n.º 1, do mapa de trabalhos a mais n.º 1 da empreitada de “Implementação do Remate 

Sul  do Aglomerado  Urbano  da Torreira”,  adjudicada à firma  “Manuel  Francisco de Almeida, 

S.A.”, no valor de 1.403,46€ (mil quatrocentos e três euros e quarenta e seis cêntimos), acrescido 

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

-------- O Vereador Jorge Bacelar questionou o Senhor Presidente solicitando em primeiro lugar 

cópia do mapa de trabalhos a mais n.º 1 de 2017/10/23; Como é feita a proteção mecânica da 

tubagem das águas pluviais de 400mm com betão? Que tipo de betão é utilizado, nomeadamente, 

as suas características? Qual a justificação técnica para não cumprir o que estava no projeto, em 

que a proteção da tubagem era em camadas de areia, regadas e compactadas? Quem autorizou e 

aprovou o preço novo de 30,51€ por metro linear e como foi calculado? ------------------------------------

-------- O Senhor Presidente referiu que relativamente ao documento solicitado, o Senhor Vereador 

já o possui na medida em que ele foi remetido com os documentos para apreciação na reunião 

realizada  em  2/11/2017.  Referiu,  ainda,  estranhar  a  solicitação  tanto  mais  que  certamente  o 

documento em causa terá sido cuidadamente analisado pelo Senhor Vereador tendo em conta que 

o aprovou na referida reunião. Relativamente às questões que coloca certamente que só o tempo 

decorrido as justifica porque da leitura cuidada que certamente fez à documentação remetida terá 

à época concluído pelas razões que justificaram o aditamento ao projeto, bem como a solução 

técnica  adotada  e  ainda  a  metodologia  de  calculo  para  o  preço  proposto.  Por  último  quando 

pergunta por quem autorizou o novo preço o Senhor Presidente referiu que foi também o Senhor 

Vereador  no  momento  em que consciente  e  fundadamente  aprovou  a  realização  dos  referido 

trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------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 respetivo 

pagamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

TRABALHOS A MAIS N.º 2 DA EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO REMATE SUL DO 

AGLOMERADO  URBANO  DA  TORREIRA” -  Foi  presente  o  auto  de  medição  de  trabalhos 

contratuais n.º 1, do mapa de trabalhos a mais n.º 2 da empreitada de “Implementação do Remate 

Sul  do Aglomerado  Urbano  da Torreira”,  adjudicada à firma  “Manuel  Francisco de Almeida, 

S.A.”, no valor de 3.881,11€ (três mil, oitocentos e oitenta e um euros e onze cêntimos), acrescido 

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

-------- O Senhor Vereador questionou o Senhor Presidente, solicitando em primeiro lugar cópia do 

mapa de trabalhos a mais, n.º 2 de 2017/10/23 e do mapa de trabalhos a menos de 2017-10-23; O 

preço de 17,00€ por metro linear para a proteção mecânica da tubagem como foi calculado? Qual 

a razão por haver um novo preço para a execução de caixas de visita.--------------------------------------

-------- O Senhor Presidente referiu que os trabalhos a mais foram, também, aprovados na já citada 

reunião e que da informação a que o Senhor  Vereador  teve acesso e aprovou consta toda a 

fundamentação e informação que agora solicita, inclusive a resposta à pergunta onde procura uma 

justificação para um preço, que diz ser novo para caixas de visita, quando na já citada informação 

se refere que o preço é um preço contratual, ou seja já faz parte do contrato inicial.---------------------

--------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 respetivo 

pagamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  4,  DA EMPREITADA DE 

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

presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 4, da empreitada de “Implementação do 

Remate  Sul  do  Aglomerado  Urbano  da  Torreira”,  adjudicada  à  firma  “Manuel  Francisco  de 

Almeida, S.A.”, no valor de 27.173,84€ (vinte e sete mil, cento e setenta e três euros e oitenta e 

quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------

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

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

“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MURTOSA” - Foi presente o auto de medição de 

trabalhos  contratuais  n.º  6,  da  empreitada  de  “Construção  do  Centro  de  Saúde  da  Murtosa”, 

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

54.697,70€   (cinquenta  e  quatro  mil,  seiscentos  e  noventa  e  sete  euros  e  setenta  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 respetivo 

pagamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------ AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  9,  DA EMPREITADA DE 

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

contratuais  n.º  9,  da  empreitada  de  “Reabilitação  da  Rua  da  Béstida”,  adjudicada  à  firma 

Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 11.717,00€ (onze mil, setecentos e 

dezassete euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.-------------------------------------------------------

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

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

 ---- AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  N.º  12,  DA  EMPREITADA 

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

INFRAESTRUTURAS” -  Foi  presente  o  auto  de  medição  de  trabalhos  contratuais  n.º  12,  da 

empreitada de “Habitação Social na Murtosa – Outeiro da Maceda – execução de Infraestruturas”, 

adjudicada  à  firma  Sociedade  Construções  Civis  e  Obras  públicas  –  António  Rodrigues 

Parente, S.A., no valor de 25.451,22€ (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um euros e 

vinte e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.-------------------------------------------------

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

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

 ------- PROPOSTA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE VÍNCULOS PRECÁRIOS  – 

Foi presente pelo Senhor Presidente uma proposta, de regularização extraordinária de vínculos 

precários, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, da qual se anexa cópia à presente 

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

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração o estabelecido na Lei n.º 112/2017, de 29 de 

dezembro, e depois de analisar a proposta, supra referida, deliberou, por unanimidade, reconhecer 
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que as funções desempenhadas pelo trabalhador Pedro Miguel Mendonça Lopes correspondem a 

necessidades permanentes da Câmara Municipal e que o vinculo jurídico existente é inadequado.-

--------A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  a  abertura  de  procedimento 

concursal para a regularização extraordinária.-----------------------------------------------------------------------

 ------- ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MURTOSA AO 

PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA – OVAR/MARINHA GRANDE – Foi presente uma informação 

dos  técnicos Eduarda Figueiredo e Aurélio  Oliveira,  em que dão conta da necessidade de se 

proceder  a  uma  alteração  por  adaptação  do  Plano  Diretor  Municipal  da  Murtosa,  cujos 

fundamentos  constam da referida  informação,  que se anexa à presente  ata e se dá aqui  por 

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

-------- A Câmara Municipal atento o supra exposto, deliberou, por maioria, com o voto contra do 

Vereador Jorge Bacelar e os votos a favor dos restantes membros do Executivo, proceder à 3.ª 

alteração por adaptação à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).----------------------------------

-------- Mais deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor Vogal Jorge Bacelar, e os votos a 

favor dos restantes membros, nos termos da Lei, dar conhecimento à Assembleia Municipal e à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC), da referida alteração.--

-------- O Senhor Vereador Jorge Bacelar votou contra, porque considera que dada a importância da 

proteção costeira não se deve alterar o PDM por adaptação mas sim por participação da população.

-------- O Senhor Presidente da Câmara referiu que a intervenção do Senhor Vereador é coerente 

com as suas anteriores intervenções revelando a confusão que faz “entre a estrada da Beira e a 

beira  da  estrada”,  ou  seja,  o  momento  de participação  pública  em nome dos mecanismos de 

proteção da orla costeira aconteceu durante a elaboração do Plano da Orla Costeira não se tendo 

registado, no referido período, no concelho da Murtosa, qualquer tipo de participação. Nesta fase 

não existe qualquer poder discricionário sendo apenas o momento de conferir, por imperativo legal 

conformidade administrativa aos PDM´s seguindo todas as Câmara Municipais envolvidas a mesma 

metodologia recomendada e fiscalizada pela CCDRC.------------------------------------------------------------ 

  ------ATRIBUIÇÃO DE APOIOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR -  

ANO LETIVO 2017/2018, ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR: COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - 

Foi presente pelos serviços de ação social, uma listagem de um aluno do Ensino Pré-Escolar do 

Agrupamento de Escolas da Murtosa, que procedeu à inscrição nos serviços da Componente de 
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Apoio  à  Família  requerendo  a  atribuição  de  comparticipação  nas  mensalidades  dos  referidos 

serviços, que se anexa à presente ata, dando-se aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.

--------A Câmara Municipal, após ter analisado a informação, referida, deliberou, por unanimidade, 

deferir o pedido de comparticipação requerido.-----------------------------------------------------------------------

 ------- AÇÃO  SOCIAL  ESCOLAR  –  ANO  LETIVO  2017/2018,  ENSINO  PRÉ-ESCOLAR: 

COMPONENTE  DE  APOIO  À  FAMÍLIA”  -  PEDIDO  DE  REVISÃO  DA  MENSALIDADE  DO 

SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO - Foi presente uma informação da trabalhadora 

Ana Paula Rendeiro, datada de 5 de fevereiro de 2018, em que informa que a Encarregada de 

Educação de Educação da aluna Maria Constança Pereira de Matos, que se encontra a frequentar 

o  Ensino  Pré-Escolar  na  Escola  do  Monte,  apresentou  inscrição  na  Componente  de  Apoio  à 

Família/requerimento para atribuição de comparticipação (na mensalidade), tendo, após ter sido 

notificada do valor da mensalidade, requerido a sua revisão com base nos rendimentos atuais do 

agregado de família.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, após ter analisado a informação, referida, deliberou, por unanimidade, 

com base nos cálculos efetuados, definir o valor da mensalidade em 23,69€ (vinte e três euros e 

sessenta e nove cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------ ATRIBUIÇÃO DE APOIOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO 

LETIVO 2017/2018 – TERCEIRO CICLO – APOIO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUAIS 

ESCOLARES -  Foi  presente pelos serviços de ação social,  mais uma listagem, fornecida pelo 

agrupamento, dos alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas da Murtosa, 

que terão direito a apoios no âmbito da Ação Social Escolar, que se anexa à presente ata, dando-

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

-------- A Câmara Municipal, após ter analisado o documento, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

listagem proposta, que descreve os apoios a conceder, aos alunos carenciados, para aquisição de 

manuais e/ou cadernos de atividades e material escolar no âmbito da Ação Social Escolar, cujo 

pagamento será efetuado mediante a apresentação dos documentos de despesa em nome dos 

alunos, dos seus pais ou encarregados de educação.--------------------------------------------------------------

 ------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 

ANO LETIVO DE 2017/2018  –  BOLSA DE ESTUDO DO SECUNDÁRIO –  Foi  presente  uma 

informação  da técnica  superior,  Rosa Almeida,  datada  de 30  de  janeiro  de  2018,  em que dá 

conhecimento que a aluna, Filipa Daniela Amador Caravela transferida da Escola Secundária de 
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Estarreja, em janeiro de 2018, se encontra matricula no Agrupamento de Escolas da Murtosa, no 

10.º ano do curso de Línguas e Humanidades, solicitou a bolsa de estudo para os alunos que se 

encontram a frequentar o secundário na Murtosa. ------------------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal,  após  ter  analisado  a  informação,  supra  referida,  deliberou,  por 

unanimidade atribuir à aluna Filipa Daniela Amador Caravela a bolsa correspondente ao período em 

que frequentará o ensino secundário no Agrupamento de Escolas da Murtosa (seis meses).-----------

  ------ REDUÇÃO DA TAXA A PAGAR RELATIVA AO ACESSO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS NO 

ÂMBITO DO REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA ATIVIDADE DE BOMBEIRO 

VOLUNTÁRIO –  Foi  requerido  pelos  bombeiros  Joana  Filipa  Abreu  Freire  dos  Santos,  José 

Bernardo Faria da Silva e Cláudia Sofia Castro Campos a redução da taxa a pagar relativa ao 

acesso às Piscinas Municipais, no âmbito do Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade 

de Bombeiro Voluntário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal de acordo com o Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade 

de Bombeiro Voluntário, deliberou, por unanimidade proceder à redução de 50% na taxa a pagar 

relativa ao acesso às Piscinas Municipais, pelo requerente ou pelos menores do agregado familiar.-

 ------- APOIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL -  A Câmara Municipal,  de 

acordo  com  o  art.º  6.º  do  Regulamento  de  Apoio  Municipal  ao  Arrendamento  Habitacional, 

deliberou, por unanimidade, abrir o concurso para admissão das candidaturas ao Apoio Municipal 

ao Arrendamento Habitacional, pelo período de 20 de fevereiro e 5 de abril de 2018.---------------------

-------- Deliberou, também, por unanimidade, nos termos da alínea g) do artigo 6.º do Regulamento 

já referido, fixar os seguintes limites para a renda mensal do locado em função da tipologia: T0 e 

T1 – 250,00€; T2 e T3 – 325,00€; T4 – 375,00€, os quais coincidem com os aprovados para o ano 

anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO JÚRI PARA O CONCURSO DE CHEFE DA DIVISÃO 

DE PLANEAMENTO E OBRAS – Foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara uma proposta 

de  constituição  do  Júri  para  o  recrutamento  de  cargo  de  direção  intermédia  de  2.º  grau 

-Procedimento  concursal  para  recrutamento  de  Chefe  da  Divisão  de  Planeamento  e  Obras: 

“Proposta. Designação de Júri para o recrutamento de cargo de direção intermédia de 2.º grau –  

Procedimento concursal para recrutamento de Chefe da Divisão de Planeamento e Obras.--------------

--------Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal irá proceder ao recrutamento, por procedimento concursal, de titular do cargo  

de direção intermédia de 2.º grau, para o exercício das competências definidas e previstas para a Divisão  
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de Planeamento e Obras, descritas no modelo de estrutura orgânica da Câmara Municipal da Murtosa,  

publicado em Diário da República, 2.ª Série, n.º 5, de 7 de janeiro de 2011 e anexos III e V do mapa de  

pessoal,  assim como as competências  constantes do art.º  15.º  da Lei  n.º  49/2012,  de 29/8,  na atual  

redação;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Nos termos do art.º 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto: ---------------------------------------------------

--------1 – O júri de recrutamento é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da  

Câmara Municipal e é composto por um presidente e dois vogais;-------------------------------------------------------

--------2  –  O  presidente  é  designado  de  entre  personalidades  de  reconhecido  mérito  profissional,  

credibilidade e integridade pessoal;-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------3  –  Os  vogais  são  designados  de  entre  personalidades  de  reconhecido  mérito  profissional,  

credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área  

dos recursos humanos ou da administração local autárquica;-------------------------------------------------------------

--------Face  ao  exposto,  e  atendendo  a  que  os  dirigentes  infra  mencionados  reúnem  os  requisitos  

constantes do referido artº 13º, proponho que o júri seja composto pelos seguintes elementos:

--------Presidente: Carlos  Manuel  Ferreira  Afonso,  Chefe  da  Divisão  Administrativa  e  Financeira  da  

Câmara Municipal da Murtosa;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Vogais  efetivos: Fernando Manuel  Pitarma de Pinho Vilar,  Chefe da Divisão Administrativa  e  

Jurídica da Câmara Municipal de Estarreja; Rui Amadeu Ferreira Gomes de Castro, Chefe da Divisão de  

Obras Municipais, Equipamento e Vias da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha;------------------------------

--------Vogais Suplentes: Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira, Chefe da Divisão de Recursos Humanos  

da Câmara Municipal de Ovar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Rui  Pedro  Santos  Gouveia  Marques  Gonçalves,  Chefe  da  Divisão  de  Gestão  Urbanística  e  

Territorial da Câmara Municipal de Estarreja. Murtosa, 15 de fevereiro de 2018 O Presidente da Câmara,  

(Joaquim Baptista)”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remetê-la à 

Assembleia Municipal para aprovação da constituição do Júri .-------------------------------------------------

 -------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 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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