
Ata n.º 25/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017 

--------No dia sete de dezembro de dois mil e dezassete, 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 – 4.667.461,83€ (quatro milhões, 

seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um euros e oitenta e três cêntimos) e 

Operações Não Orçamentais – 427.638,49€ (quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e 

oito euros quarenta e nove e cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------

-------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE BOLSA DE ESTUDO – ATUALIZAÇÃO DE VALOR - 

Foi presente uma informação exarada pela trabalhadora Isabel Castro, datada de 15 de novembro 

de 2017, dando conta que, segundo o disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal de Bolsas 

de Estudo, o valor mensal da comparticipação atribuída pela Câmara Municipal será atualizável 

anualmente, em função dos índices de inflação publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, 

acumulados durante doze meses, contados de setembro a agosto.-------------------------------------------

1



--------Mais informa que, para vigorar em 2018, o índice a aplicar é 1,1%, pelo que a prestação 

será atualizada para 111,87€.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  atento  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  presente 

atualização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- ATUALIZAÇÃO DE TAXAS/RENDAS A VIGORAR EM 2018 - Foi presente uma informação 

exarada pela trabalhadora Isabel Castro, datada de 15 de novembro de 2017, dando conta que, foi 

publicado o valor do índice de preços no consumidor, relativo ao mês de outubro, sobre o qual 

incidirá  a  atualização  dos  valores  das  taxas  municipais  e  algumas  rendas  dos  espaços 

concessionados, pela Câmara Municipal, para vigorar a partir de 1 de janeiro de 2018-----------------

-------- Mais se informa, que a referida taxa foi de 1,39%.---------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, atento o exposto, deliberou, por unanimidade, atualizar o valor das 

seguintes rendas de equipamentos concessionados: -------------------------------------------------------------

-------- Exploração da Porta de Entrada para a Mobilidade Sustentável da Ria: 1.892,83€, acrescido 

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

-------- Exploração da Cafetaria-Bar da Praia do Monte Branco: 2.058,53€, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Exploração do Parque de Campismo da Torreira: 46.021,92€, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Exploração do Ginásio das Piscinas Municipais: 3.840,20€, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- REGULAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS  –  ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS PARA 

2018 -Foi presente uma informação exarada pela trabalhadora Isabel Castro, datada de 15 de 

novembro  de  2017,  dando  conta  de  que,  no  cumprimento  do  estipulado  no  artigo  8.º,  do 

Regulamento das Piscinas Municipais da Murtosa, as taxas são atualizadas, anualmente, no mês 

de janeiro de cada ano, de acordo com a taxa de inflação do Instituto Nacional de Estatística.-------

--------Atendendo a que o Regulamento não referencia o mês com base no qual deverá ser 

feita a atualização, é indicada a taxa de inflação publicada no mês de outubro (último que 

consta na tabela do Instituto Nacional de Estatística), que é de 1,39%.--------------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  atento  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  presente 

atualização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DAS CHURRASQUEIRAS E ALPENDRE DO PARQUE 

DE MERENDAS DO LARGO DA CAPELA DE S. PAIO – ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS PARA 

2018 -  Foi presente uma informação exarada pela trabalhadora Isabel Castro, datada de 15 de 

novembro de 2017, dando conta de que as taxas, previstas no Regulamento supra referenciado, 

deverão ser atualizadas, ordinária e anualmente, em função dos índices da inflação publicados 

pelo Instituto Nacional de Estatística, acumulados durante doze meses, contados de novembro a 

outubro, inclusive, cujo valor é de 1,39%.------------------------------------------------------------------------------

--------Mais informa, naqueles termos, que o n.º 1 do artigo 2º,  do já mencionado regulamento, 

deverá passar a ter a seguinte redação:-------------------------------------------------------------------------------

--------“O  preço  de  utilização  das  churrasqueiras  e  alpendre  compreendidos  dentro  do  espaço 

vedado é de 106,32€ (cento e seis euros e trinta e dois cêntimos).--------------------------------------------

--------No caso de os potenciais utentes serem inferiores a 20 e queiram ocupar apenas 2 mesas, o 

preço é de 70,90€ (setenta euros e noventa cêntimos), podendo, neste caso, o mesmo espaço ser 

utilizado por outro grupo de utentes até ao máximo de 20, que utilizarão as restantes duas mesas, 

igualmente pelo preço de 70,90€ (setenta euros e noventa cêntimos).---------------------------------------

--------A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor.”------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  atento  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  presente 

atualização.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

-------- REGULAMENTO  INTERNO  DO  PORTO  DE  ABRIGO  DO  BICO  DA  MURTOSA  – 

ATUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA 2018 - Foi presente uma informação exarada pela trabalhadora 

Isabel Castro, datada de 15 de novembro de 2017, dando conta de que, nos termos do artigo 10.º 

do Regulamento Interno do Porto de Abrigo do Bico, os valores relativos às ocupações, serão 

atualizados anualmente, de forma automática, de acordo com o índice de inflação publicado pelo 

Instituto Nacional de Estatística.------------------------------------------------------------------------------------------

--------Para a atualização a vigorar no ano de 2018, o índice de inflação publicado pelo INE, relativo 

ao mês de outubro, é de 1,39%.------------------------------------------------------------------------------------------

--------Mais informa, naqueles termos, que o n.º 1 do artigo 6º,  do já mencionado regulamento, 

deverá passar a ter a seguinte redação:-------------------------------------------------------------------------------

--------“1- Por cada lugar de amarração que vier a ser atribuído será paga a importância mensal de 

2,88€ (dois euros e oitenta e oito cêntimos).”-------------------------------------------------------------------------

--------E o n.º1 do artigo 9º, passará a ter a seguinte redação:---------------------------------------------------
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--------“1 – Por cada armazém que vier a ser atribuído, o seu utilizador pagará a importância mensal 

de 6,88€ (seis euros e oitenta e oito cêntimos).”---------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  atento  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  presente 

atualização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- REGULAMENTO DO PORTO DE ABRIGO DA TORREIRA – ATUALIZAÇÃO DE TAXAS 

PARA 2018 - Foi presente uma informação exarada pela trabalhadora Isabel Castro, dando conta 

de que, nos termos do artigo 7.º do Regulamento do Porto de Abrigo do Bico da Torreira,  os 

valores relativos às ocupações,  serão atualizados anualmente, de forma automática, de acordo 

com o índice de inflação publicado pelo Instituto Nacional de Estatística.------------------------------------

--------Para a atualização a vigorar no ano de 2018, o índice de inflação publicado pelo INE, relativo 

ao mês de outubro, é de 1,39%.------------------------------------------------------------------------------------------

--------Mais informa, naqueles termos, que o n.º 1 do artigo 6º,  do já mencionado regulamento, 

deverá passar a ter a seguinte redação:-------------------------------------------------------------------------------

--------“1- Por cada lugar de amarração que vier a ser atribuído será paga a importância mensal de 

2,88€ (dois euros e oitenta e oito cêntimos).”-------------------------------------------------------------------------

--------A  Câmara  Municipal,  atento  o  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  presente 

atualização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

presente a minuta do 1.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, aprovado em reunião de Câmara Municipal de dois de novembro de 

dois mil e dezassete.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 ------- MUSIKARISMA  ASSOCIAÇÃO  –  PEDIDO  DE  ISENÇÃO  DAS  TAXAS  DE 

LICENCIAMENTO  –  RATIFICAÇÃO  DO  DESPACHO  DO  SENHOR  VEREADOR  DANIEL 

BASTOS – Foi presente o despacho do Senhor Vereador Daniel Bastos a isentar a Musikarisma 

Associação do pagamento de taxas, referentes à licença especial de ruído e à licença acidental de 

recinto emitidas para a realização do 34.º Festival Nacional da Canção – Murtosa 2017 que se 

realizará  no  dia  9  de  dezembro,  no  salão  do  Edifício  da  junta  de  Freguesia  do  Bunheiro.  O 

processo encontra-se instruído com um parecer do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira.- -
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--------  A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Vereador Daniel Bastos, tendo em conta o prescrito no artigo 22.º do Regulamento de 

Taxas do Município da Murtosa, atendendo a que a atividade se destinará ao desenvolvimento dos 

fins estatutários da associação.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 

DO SENHOR VEREADOR DANIEL BASTOS -  Foi  presente  o despacho do Senhor  Vereador 

Daniel  Bastos  a isentar  a  Fábrica  da Igreja  Paroquial  da Murtosa do  pagamento  de taxas, 

referente à licença de ruído emitida para a Festa de Santa Luzia, no Ribeiro, Murtosa, que terá 

lugar nos dias 9 e 10 de dezembro.-------------------------------------------------------------------------------------

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

do Senhor Vereador Daniel Bastos, 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.----------------------------------------------------------------------

 ------- AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS  N.º  7,  DA EMPREITADA DE 

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

contratuais  n.º  7,  da  empreitada  de  “Reabilitação  da  Rua  da  Béstida”,  adjudicada  à  firma 

Paviazeméis  –  Pavimentações  de  Azeméis,  Lda.,  no  valor  de  40.091,00€  (quarenta  mil  e 

noventa e um 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  4,  DA EMPREITADA DE 

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

trabalhos  contratuais  n.º  4,  da  empreitada  de  “Construção  do  Centro  de  Saúde  da  Murtosa”, 

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

36.725,24€  (trinta e seis mil, setecentos e vinte e cinco euros e vinte 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 respetivo 

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

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

INFRAESTRUTURAS” -  Foi  presente  o  auto  de  medição  de  trabalhos  contratuais  n.º  10,  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 39.166,50€ (trinta e nove mil, cento e sessenta e seis euros e cinquenta 

cêntimos), 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  14,  DA EMPREITADA DE 

“OFICINA DAS ARTES” -  Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 14, da 

empreitada de “Oficinas das Artes”, adjudicada à firma Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas 

das Beiras, Lda., no valor de 26.152,36€  (vinte e seis mil, cento e cinquenta e dois euros e trinta 

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

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

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

    ----  PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – PROCESSO CE/2017/237 – MARIA 

CLEMENTINA  TAVARES  DE  SOUSA  CIRNE  E  OUTRO -  Foi  presente  o  processo  n.º 

CE/2017/237, em nome de Maria Clementina Tavares de Sousa Cirne e Outro, relativo a um 

pedido de certidão de compropriedade (2 compartes) para o prédio rústico “cultura e eucaliptal”,  

sito na Estrada Nacional 109-5 (Estrada da Varela), freguesia do Bunheiro e concelho da Murtosa,  

descrito  na Conservatória  do Registo Predial  de Murtosa, sob o número 10998/20170109,  que 

contém em anexo o parecer emitido pelos serviços técnicos e o despacho proferido pelo Senhor 

Vereador Daniel Bastos.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, depois de analisar a situação, deliberou, por unanimidade, autorizar a 

constituição da compropriedade e emitir a certidão.----------------------------------------------------------------

 -------  PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – PROCESSO CE/2017/163 – JOSÉ 

LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA - Foi presente o processo n.º CE/2017/163, em nome de José 

Luciano de Sousa Oliveira, relativo a três pedidos de certidão de compropriedade para os prédios 

rústicos  artigo 212 (6  partes),  artigo  229 (3 partes)  e  artigo 1204 (2  partes),  da  freguesia  da 

Torreira, concelho da Murtosa, que contém em anexo parecer emitido pelos serviços técnicos, o 
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parecer  jurídico  do  Dr.  Dário  Matos,  esclarecimento  das  Finanças  e  despacho  proferido  pelo 

Senhor Vereador Daniel Bastos.------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, depois de analisar a situação, deliberou, por unanimidade, autorizar a 

constituição da compropriedade e emitir a certidão para os prédios rústicos artigo 229 e artigo 1204 

da freguesia da Torreira e concelho da Murtosa.--------------------------------------------------------------------

-------- Mais deliberou,  também, por unanimidade,  indeferir  o pedido de compropriedade para o 

artigo rústico 212 de acordo e com base nos fundamentos constantes dos pareceres técnico e 

jurídico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ----- ASSOCIAÇÃO  NÁUTICA  DA  TORREIRA  –  PEDIDO  DE  REPROGRAMAÇÃO  DE 

VERBAS AO ABRIGO DO PAC 2017 -  Foi  presente  um pedido,  da  Associação Náutica da 

Torreira, a solicitar a reprogramação de utilização de verbas, transferindo parte das verbas não 

utilizadas na área de apoio “1.5) Despesas com material de escritório” para a área de apoio “1.1 b) 

Exames médicos”, na área “5) – Eventos” para a área de apoio “1.1 e) – Combustíveis e encargos  

com transportes”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, considerando que:-----------------------------------------------------------------------

-------- a proposta de reprogramação apresentada não gera quaisquer encargos adicionais aos já 

assumidos por deliberação de 4 de maio de 2017;------------------------------------------------------------------

-------- a  reprogramação  apresentada  tem  enquadramento  na  cláusula  6.ª  do  Protocolo  de 

Cooperação  /  Contrato-Programa  existente  entre  a  coletividade  e  o  Município,  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar a reprogramação solicitada, transferindo:------------------------------------------------

-------- a) 120,00€ da área de apoio “1.5) Material de escritório” para a área de apoio  “1.1 b) – 

Exames médicos”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- b) 400,00€ da área de apoio “5) Eventos” para a área de apoio “1.1 e) – Combustíveis e 

encargos com transportes”;------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------ PEDIDO  DE  SUBSÍDIO  DA  CERCIESTA –  Foi  presente  uma  carta  da  Cerciesta  – 

Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Estarreja, C.R.L 

que dá a conhecer um pouco as ações que querem levar a cabo no período de funcionamento 

2017/2018 e solicita um apoio para que possa continuar a fazer  face aos seus compromissos 

diários.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido.-----------------------------------------------------

-------- Considerando que:--------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- A entidade referida presta, atualmente, apoio a vários utentes residentes na Murtosa;---------

-------- Alguns  dos  utentes  referidos  não  possuem  qualquer  apoio  da  Segurança  Social  que 

amenize o esforço que a instituição tem que fazer no seu acolhimento;--------------------------------------

-------- A instituição sempre revelou disponibilidade para participar ativamente nas dinâmicas sócio 

educativas que se desenvolvem no nosso concelho, de que é exemplo a relação existente com a 

Unidade de Autismo existente no nosso Agrupamento,------------------------------------------------------------

-------- Deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  à  Cerciesta  –  Cooperativa  para  a  Educação  e 

Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Estarreja, C.R.L um subsídio no valor de 1.000,00€ 

(mil euros), para fazer face às suas despesas diárias de funcionamento.------------------------------------

 ------- PEDIDO DE SUBSÍDIO DA ASFITA – Foi presente o ofício registado sob o n.º 7156, da 

Associação Filantrópica da Torreira, datado de 22 de novembro de 2017, dando conta que se 

encontra  a  fazer  obras  de  reabilitação  das  paredes  exteriores  do  seu  edifício  sede,  por  se 

encontrarem em avançado estado de degradação com infiltrações de humidade. Informou, ainda, 

que esta reabilitação tem como objetivo melhorar as condições térmicas do edifício de modo a 

reduzir os custos de climatização das instalações.------------------------------------------------------------------

-------- Assim e para atenuar as consequências negativas nas contas da instituição, solicitam um 

subsídio para concretizar o projeto que têm em mãos.------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal, depois de analisar o pedido da requerente, deliberou, por unanimidade, 

atribuir à Associação Filantrópica da Torreira um subsídio no montante de 10.000,00€ (dez mil 

euros), destinado a apoiar a instituição a realizar as obras de reabilitação do seu edifício.-------------

 -------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO MONTE –  Foi 

proposto pelo Senhor Presidente a atribuição de um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial  do 

Monte,  no  valor  de  250,00€,  para  apoiar  a  ação  caritativa,  promovida  pela  Paróquia  e  pela 

Conferência de S. Vicente de Paula, de entrega de cabazes de Natal a famílias carenciadas da 

freguesia do Monte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal  atenta o exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  à  Fábrica  da 

Igreja Paroquial do Monte um subsídio no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros).----------- 

 ------- ATRIBUIÇÃO  DE    BOLSA  DE  ESTUDO  AOS  ALUNOS  DO  SECUNDÁRIO  QUE 

FREQUENTAM  O  AGRUPAMENTO  DE  ESCOLAS  DA  MURTOSA –  Foi  presente  pela 

trabalhadora Rosa Almeida a listagem dos alunos, que reúnem as condições para atribuição de 

bolsa de estudo, por frequentarem o ensino secundário na Murtosa, de acordo com a proposta de 
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apoios  para  o  ano  letivo  de 2017/2018  no  âmbito  da  ação  social  escolar,  estabelecidos  pela 

Câmara Municipal, na sua reunião de 06/07/2017, 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, 

aprovar  a listagem proposta  e atribuir  as bolsas  em conformidade,  mediante apresentação de 

requerimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------   MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO CONTÍNUO 

DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA 

TENSÃO ESPECIAL (BTE), BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) E BAIXA TENSÃO NORMAL – 

ILUMINAÇÃO  PÚBLICA  (BTN-IP)  DOS  MUNICÍPIOS  DE  ALBERGARIA-A-VELHA,  ANADIA, 

AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES DO MUNICÍPIO DE AVEIRO, ESTARREJA, 

ÍLHAVO,  MURTOSA,  OLIVEIRA  DO  BAIRRO,  OVAR,  SEVER  DO  VOUGA,  VAGOS,  E  DA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO, ENTIDADES QUE INTEGRAM O 

AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES - Foi presente uma proposta de minuta de 

contrato de fornecimento de energia elétrica às instalações alimentadas em média tensão, baixa 

tensão especial e baixa tensão normal e baixa tensão normal-iluminação pública, dos municípios 

de Albergaria-A-Velha, Anadia, Agrupamento de Entidades Adjudicantes do Município de Aveiro, 

Estarreja,  Ílhavo, Murtosa,  Oliveira do Bairro,  Ovar,  Sever  do Vouga, Vagos e da Comunidade 

Intermunicipal  da  Região  de  Aveiro,  Entidades  que  integram  o  Agrupamento  de  Entidades 

Adjudicantes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

aprovar a mesma e dar poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar o mesmo em 

representação da Autarquia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 -------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 dezassete horas e cinquenta 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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