
Ata n.º 22/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2017 

--------No dia dezanove de outubro 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  dezoito  horas,  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 – 4.640.515,87€ (quatro milhões, 

seiscentos e quarenta mil, quinhentos e quinze euros e oitenta e sete cêntimos) e Operações Não 

Orçamentais – 387.282,26€ (trezentos e oitenta e sete mil duzentos e oitenta e dois euros e vinte e 

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

--------RATIFICAÇÃO  DOS  ATOS,  DECISÕES  OU  AUTORIZAÇÕES  PROFERIDAS  NO 

PERÍODO DE GESTÃO LIMITADA, NOS TERMOS DA LEI N.º 47/2005, DE 29 DE AGOSTO  – 

Foi presente uma relação de todos os atos, decisões ou autorizações proferidas no período de 

gestão limitada, nos termos da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto, que se anexa à presente ata e se  

dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais.--------------------------------------------------------------
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--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os atos, decisões ou autorizações 

proferidas no período de gestão limitada.------------------------------------------------------------------------------

 -------DESIGNAÇÃO  DE  FUNCIONÁRIO  PARA  LAVRAR  AS  ATAS –  A  Câmara  Municipal, 

mediante proposta do Senhor Presidente, deliberou, por unanimidade, designar o Chefe da Divisão 

Administrativa  e  Financeira,  Dr.  Carlos  Afonso,  para  lavrar  as  atas,  sendo  coadjuvado  pela 

trabalhadora Rosa Almeida ou António Costeira e substituído nas suas faltas e impedimentos pela 

trabalhadora Maria José Rodrigues.------------------------------------------------------------------------------------ 

--------FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL – A Câmara Municipal, mediante proposta 

do Senhor Presidente e tendo por base o artigo 40.º,  da Lei n.º 75/2013,  de 12 de setembro, 

deliberou, por unanimidade, que as reuniões ordinárias se realizarão na primeira e terceira quintas-

feiras de cada mês, com início pelas 17:30 horas. Mais deliberou, também por unanimidade, que a 

reunião pública mensal seja realizada na terceira quinta-feira de cada mês.------------------------------- 

-------- Quando o dia da reunião coincidir com feriado, a mesma transitará para o primeiro dia útil  

seguinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Deliberou, ainda, igualmente por unanimidade, publicitar esta deliberação em edital.------------

 -------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta de 

delegação de competências, que a seguir se transcreve na íntegra:------------------------------------------

--------“Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara com autorização  

para subdelegar----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Proposta:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Considerando  que  a  eficiência  da  gestão  do  Município  da  Murtosa  não  se  compadece  com a  

discussão em reunião da Câmara Municipal de todos os assuntos, sendo indispensável desconcentrar  

competências nos termos previstos na Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, e no Código do Procedimento  

Administrativo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Considerando  que  a  figura  de  delegação  de  poderes,  constituindo  um  fenómeno  de  

desconcentração administrativa, irá permitir uma maior eficácia e eficiência no tratamento de processos  

administrativos, garantindo-se, por esta via, uma maior celeridade na obtenção da competente decisão  

administrativa;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Considerando que existe a possibilidade jurídico-legal do órgão executivo do Município – Câmara  

Municipal – poder delegar no respetivo Presidente uma panóplia de competências que, pela sua natureza,  

são indispensáveis ao normal funcionamento dos serviços, de acordo com o disposto no artº 34º da Lei  

supra referida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Considerando  que  as  aludidas  competências  podem  ser  subdelegadas  em  quaisquer  dos  

Vereadores, por decisão e escolha do Presidente da Câmara, de acordo com o disposto no nº 2, do artº  

36º, da já citada Lei;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Considerando, sem prejuízo, que devem ser apreciadas e deliberadas pela Câmara Municipal todas  

as questões estruturantes do Concelho e as mais sensíveis para a opinião pública, para além daquelas  

competências que, nos termos da Lei, são insusceptíveis de delegação;----------------------------------------------

--------Solicito à Exmª. Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 34º da Lei n.º 75/2013 de  

12  de  setembro,  e  no  artigo  44º  do  Código  do  Procedimento  Administrativo,  que  me  delegue  as  

competências que a seguir se enunciam, com a faculdade de as mesmas poderem ser subdelegadas nos  

Vereadores em Regime de Tempo Inteiro:--------------------------------------------------------------------------------------

--------A) No âmbito da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro----------------------------------------------------------------  

--------Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia municipal; ----------------------------

--------Proceder à marcação e justificação das faltas dos membros da Câmara Municipal;------------------------

--------Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações;----------------------

--------Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG;----------------------------------

--------Alienar  em  hasta  pública,  independentemente  de  autorização  da  Assembleia  Municipal,  bens  

imóveis de valor superior a 1000 vezes a RMMG, desde que a alienação decorra da execução das opções  

do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria  de dois terços dos membros da  

Assembleia Municipal em efetividade de funções;----------------------------------------------------------------------------

--------Aprovar os projetos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudicação de empreitadas  

e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba;-----------------------------------------------

--------Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia contratos  

de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei;------------------

--------Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da  

administração central;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Assegurar,  incluindo a possibilidade de constituição de parcerias,  o levantamento,  classificação,  

administração,  manutenção,  recuperação  e  divulgação  do  património  natural,  cultural,  paisagístico  e  

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal;

--------Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em  

parceria  com  as  entidades  competentes  da  administração  central  e  com  instituições  particulares  de  

solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal;-------------------------------------------

--------Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que  

ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas;
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--------Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente  

previstos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, conservação  

ou  demolição  de  edifícios,  assim  como  relativamente  aos  estabelecimentos  insalubres,  incómodos,  

perigosos ou tóxicos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Executar as obras, por administração direta ou empreitada;------------------------------------------------------

--------Alienar bens móveis;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Proceder à aquisição e locação de bens e serviços;-----------------------------------------------------------------

--------Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de  

energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, por  

lei, sob administração municipal;--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a  

atividade económica de interesse municipal;-----------------------------------------------------------------------------------

--------Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares;--------------------------------------------------------------

--------Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos;------------------------------------------------

Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos;----------------------------------------

--------Declarar prescritos a favor do município,  após publicitação de avisos, os jazigos, mausoléus ou  

outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando  

não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação  

judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura;--- -

--------Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central;---------------------------------------

--------Designar os representantes do município nos conselhos locais;-------------------------------------------------

--------Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central;--------------------------------------

--------Administrar o domínio público municipal;-------------------------------------------------------------------------------

--------Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos;------------

--------Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer da  

correspondente junta de freguesia;-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Estabelecer as regras de numerações de edifícios;------------------------------------------------------------------

--------Deliberar sobre a administração de recursos hídricos que integram o domínio público do município;

--------Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município;--------------------------------------------------------------

--------Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;--------------------------------------------------------------

--------Promover  a  publicação  de  documentos  e  registos,  anais  ou  de  qualquer  outra  natureza,  que  

salvaguardem e perpetuem a história do município;--------------------------------------------------------------------------
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--------Exercer as demais competências legalmente conferidas, tendo em vista o prosseguimento normal  

das atribuições do município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------B) No âmbito do regime jurídico da urbanização e edificação:----------------------------------------------------

--------Concessão de licenças administrativas, nos termos e ao abrigo do disposto no nº 1, do artigo 5º e do  

nº 2, do artigo 4º do RJUE, nomeadamente:-----------------------------------------------------------------------------------

--------a) Operações de loteamento;----------------------------------------------------------------------------------------------

--------b) Obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área não abrangida por  

operação de loteamento;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------c)  Obras de construção,  de alteração e de ampliação em área não abrangida por operação de  

loteamento ou por plano de pormenor;-------------------------------------------------------------------------------------------

--------d)  Obras  de  conservação,  reconstrução,  ampliação,  alteração,  ou  demolição  de  imóveis  

classificados  ou  em vias  de  classificação,  bem como dos  imóveis  integrados  em conjuntos  ou  sítios  

classificados ou em vias de classificação, e as obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração  

exterior ou demolição de imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de  

classificação;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------e) Obras de reconstrução das quais resulte um aumento da altura da fachada ou do número de  

pisos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------f) Obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em licença de obras de  

reconstrução;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------g) As obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis em áreas  

sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, sem prejuízo do disposto em legislação  

aplicável;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------h) Operações urbanísticas das quais resulte a remoção de azulejos de fachada, independentemente  

da sua confrontação com a via pública ou logradouros; --------------------------------------------------------------------

--------i) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a comunicação prévia ou isentas de  

controlo prévio, nos termos do RJUE.--------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Ainda, no âmbito do RJUE:------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Certificar  a verificação dos requisitos do destaque,  para efeitos de Registo  Predial,  nos termos  

previstos no nº 9, do artigo 6º;------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Emitir  parecer  prévio,  não  vinculativo,  sobre  as  operações  urbanísticas  promovidas  pela  

Administração Pública, nos termos previstos no nº 2 e 4, do artigo 7º;--------------------------------------------------

--------Emitir certidão da promoção de consultas, nos termos previstos no nº 12, do artigo 13º;-----------------

--------Aprovar informações prévias, nos termos e limites fixados nos artigos 14º e 16º;---------------------------
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--------Notificar o proprietário e demais titulares de qualquer outro direito real sobre o prédio da abertura do  

procedimento de informação prévia, nos termos previstos no nº 4, do artigo 14º;------------------------------------

--------No caso das obras previstas nas alíneas c) a e) do artº 4º, conceder licença parcial para construção  

da estrutura, imediatamente após a entrega de todos os projetos das especialidades e outros estudos e  

desde que se mostrem aprovado o projeto de arquitetura e prestada caução para demolição da estrutura  

até ao piso de menor cota em caso de indeferimento, nos termos previstos no nº 6, do artigo 23º;-------------

--------Alterar as condições da licença ou comunicação prévia de operação de loteamento desde que tal  

alteração se mostre  necessária  à  execução de plano municipal  ou intermunicipal  de ordenamento do  

território ou área de reabilitação urbana, nos termos previstos no artigo 48º;-----------------------------------------

--------Emitir certidões, nos termos previstos nos nºs 2 e 3, do artigo 49º;----------------------------------------------

--------Alterar  as condições da licença ou comunicação prévia de obras de urbanização desde que tal  

alteração se mostre  necessária  à  execução de plano municipal  ou intermunicipal  de ordenamento do  

território, ou área de reabilitação urbana, nos termos previstos no nº 7, do artigo 53º;------------------------------

--------Designar os técnicos nos termos e para os efeitos previstos no nº 2, do artigo 65º;------------------------

--------Promover a publicitação da emissão do alvará de licença e admissão de comunicação prévia de  

operações de loteamento, nos termos e para os efeitos previstos nos nºs 2 e 5, do artigo 78º;------------------

--------Emitir oficiosamente alvará, nos termos previstos no nº 4, do artigo 84º e nº 9, do artigo 85º;-----------

--------Prestar informação, nos termos e previstos no artigo 110º;--------------------------------------------------------

--------Manter atualizada a relação dos instrumentos jurídicos previstos no artigo 119º;----------------------------

--------Prestar informações sobre processos relativos a operações urbanísticas, nos termos previstos no  

artigo 120º;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Enviar mensalmente os elementos estatísticos para o Instituto Nacional de Estatística, nos termos  

previstos no artigo 126º.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------C) Contratação Pública------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Face ao constante na aliena f) do n.º 1 do artigo 14 do D.L. n.º 18/2008, de 29/01 (CCP);---------------

--------Despesas Públicas-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Autorizar a realização de despesas públicas com locação e aquisição de bens e serviços, até ao  

limite de 748.196,85 € - artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.-----------------------------------------

--------Empreitadas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Promover a execução de empreitadas de obras públicas, com valor estimado do contrato até ao  

limite de 748.196,85 € - artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por força do disposto  

na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do mesmo diploma.-----------------------------------------------------------------------

--------Exercer as demais competências para a prática de todos os atos procedimentais subsequentes à  

decisão de autorização de despesa e necessários para a contratação pública até aos limites definidos  
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anteriormente, conforme artigo 109º do Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei  

nº18/2008, de 29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de outubro e sucessivas  

alterações, designadamente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------a) Decisão de contratar;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------b) Decisão de escolha de procedimento;-------------------------------------------------------------------------------

--------c) Aprovação das peças de procedimento;-----------------------------------------------------------------------------

--------d) Retificação das peças de procedimento;----------------------------------------------------------------------------

--------e) Decisões de prorrogações;----------------------------------------------------------------------------------------------

--------f) Notificações diversas;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------g) Designação do júri concursal;------------------------------------------------------------------------------------------

--------h) Escolha das entidades convidadas a apresentar proposta;----------------------------------------------------

--------i) Decidir sobre a aprovação de todas as propostas contidas em Relatório Final;---------------------------

--------j) Decisão de considerar preço total de uma proposta anormalmente baixa;----------------------------------

--------l) Adjudicação;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------m) Decisão de não adjudicação;------------------------------------------------------------------------------------------

--------n) Dispensa de contrato escrito;-------------------------------------------------------------------------------------------

--------o) Aprovação de minuta de contrato;------------------------------------------------------------------------------------

--------p) Ajustamentos ao conteúdo do contrato;-----------------------------------------------------------------------------

--------q) Outorgar contratos em representação do município;-------------------------------------------------------------

--------D) Decidir sobre o licenciamento de atividades diversas, nos termos do Decreto-Lei nº 310/2002, de  

18/12, na atual redação e do Regulamento Municipal sobre o acesso, exercício e fiscalização de atividades  

diversas no município da Murtosa, designadamente:------------------------------------------------------------------------

--------A criação, extinção de serviço de guarda-noturno em cada localidade, fixação e modificação de  

áreas de atuação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Licenciamento do exercício da atividade de acampamentos ocasionais;---------------------------------------

--------Licenciamento (por força do Decreto Regulamentar nº 2-A/2005 de 24/3) de atividades de natureza  

desportiva e outros divertimentos públicos nas vias públicas (não previstos na alínea c) do nº 3 do artigo  

16º da Lei 75/2013 de 12/9);--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Licenciamento do exercício da atividade de fogueiras e queimadas;--------------------------------------------

--------E) Conceder as licenças especiais de ruído previstas no Regulamento Geral do Ruído, aprovado  

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, bem  

como decidir  nas restantes matérias que este diploma legal  comete à Câmara Municipal  (Os poderes  

conferidos  pelos  artigos  4.º/1  e  3,  7.º/1  e  2,  12.º/5,  15.º/1  e  8,  26.º/d),  27.º/1  e  30.º/2  do  referido  

regulamento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º9/2007, de 17 de janeiro, com as alterações que lhe foram  
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introduzidas pelo Decreto-Lei  n.º  278/2007, de 1 de agosto,  e pela Retificação n.º  18/2007, de 16 de  

março);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------F) Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro,na atual redação,  

que aprova o Código de Procedimento e de Processo Tributário, designadamente promover a cobrança  

coerciva das dívidas à autarquia, provenientes de taxas, encargos de mais-valias e demais receitas de  

natureza tributária;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------G) Decidir nas matérias cometidas à Câmara Municipal pelo regime do alojamento local, aprovado  

pelo decreto-Lei 128/2014, de 29/08, na atual redação;---------------------------------------------------------------------

--------H)  Decidir  nas matérias cometidas à Câmara Municipal  pelo  Sistema da Indústria  Responsável  

(SIR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, alterado pelo D.L. nº 73/2015 de 11/5;-------

--------I) Decidir em matéria de feiras retalhistas e sobre o exercício da venda ambulante, nos termos da Lei  

n.º 27/2013, de 12 de abril,  na atual redação e no regulamento municipal da atividade de comércio a  

retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes (artº 39º/1);-------------------------------

--------J) Decidir nas matérias cometidas à Câmara Municipal pelo Regulamento dos Mercados Municipais  

da Murtosa e nos demais regulamentos municipais;-------------------------------------------------------------------------

--------K) Decidir nas matérias cometidas à Câmara Municipal pela Postura municipal de Trânsito;------------

--------L) Decidir nas competências cometidas à Câmara Municipal pelo Regulamento Municipal do horário  

de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestação de serviços do município da Murtosa;------

--------M) Instruir e decidir todos os processos de contraordenação, aplicando as respetivas coimas nos  

termos  da  Lei,  bem  como  determinar  medidas  cautelares  e  sanções  acessórias,  sempre  que  a  

competência para os mesmos seja atribuída por lei à Câmara Municipal, assim como, praticar todos os  

atos subsequentes à decisão do processo de contraordenação, nomeadamente o envio dos processos  

para ao Ministério Público junto do tribunal  territorialmente competente, quer em sede de impugnação  

judicial,  quer  em sede de cobrança coerciva decorrente  da falta  de pagamento das  coimas e custas  

processuais aplicadas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------N) Decidir nas matérias cometidas à Câmara Municipal pelo Regime Jurídico de Acesso e exercício  

de atividades de comércio, serviço e restauração; --------------------------------------------------------------------------  

--------O) Decidir no âmbito do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana em Áreas de Reabilitação Urbana  

(Os artigos 13.º/3 e 5, 17.º/2, 49.º/2, e 79.º/8 do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e  

republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto);--------------------------------------------------------------------------

--------P) Decidir  no âmbito do Regulamento de Segurança em Parques Infantis e Espaços de Jogo e  

Recreio (Os poderes conferidos pelos artigos 32.º/1, 33.º/1 e 35.º/1 do Decreto-Lei n.º379/97, de 27 de  

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 119/2009, de 19 de maio);----------------------------------
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--------Q) Decidir nas matérias cometidas à Câmara Municipal pelo Regulamento de Ocupação do Espaços  

Públicos e publicidade do Município de Murtosa; ----------------------------------------------------------------------------

--------R) Decidir nas matérias cometidas à Câmara Municipal nos termos do Regulamento Municipal do  

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros - Transportes em Táxi.----

--------Caso  a  presente  proposta  venha  a  merecer  a  aprovação  do  Executivo  Municipal,  dever-se-á  

proceder à divulgação pública da mesma, através da afixação de editais, nos lugares de estilo e na página  

oficial do município. Murtosa, 16 de outubro de 2017. O Presidente da Câmara, Joaquim Baptista”------------

-------- A Câmara Municipal deliberou por, maioria, com o voto contra do Senhor Vereador António 

Jorge  Feio  Bacelar  Vilar,  e  o  voto  favorável  dos  restantes  membros  do  Executivo,  aprovar  a 

proposta de delegação de competências apresentada e proceder à sua publicitação legal. -----------

 -------FIXAÇÃO  DE  DOIS  VEREADORES  A  TEMPO  INTEIRO –  Pelo  Senhor  Presidente  foi 

presente uma proposta relativa à fixação de dois vereadores a tempo inteiro nos termos do n.º 2, 

do artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro, que a seguir se transcreve na íntegra:-----------------------------------------------

--------“Fixação de dois vereadores a tempo inteiro ao abrigo do regime excecional previsto no n.º 2,  

do artigo 58º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Proposta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Considerando o Regime Jurídico das autarquias  locais,  positivado na Lei  n.º75/2013,  de 12 de  

setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Considerando a panóplia de atribuições e competências legalmente confiadas às Autarquias Locais,  

verificando-se,  inquestionavelmente,  uma  tendência  progressiva  para  o  alargamento  das  áreas  de  

intervenção dos Municípios;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Considerando que, neste contexto, os Municípios vêm assumindo um protagonismo cada vez mais  

decisivo na resolução e satisfação concreta das necessidades das populações locais;----------------------------

--------Considerando, por isso, que a gestão municipal é hoje uma tarefa extremamente exigente, impondo,  

aos titulares dos cargos políticos responsáveis pela sua orientação, um estudo permanente e continuado  

dos dossiers atinentes às diversas áreas de intervenção municipal, apresentando propostas de atuação e  

participando ativamente na definição estratégica dos objetivos a prosseguir em prol das populações locais;

--------Considerando que a assumção de tais competências e atribuições, integradoras do núcleo essencial  

do mandato autárquico confiado aos responsáveis políticos da Autarquia, exige, regra geral, a sua total  

disponibilidade e permanência para garantir, com o sucesso pretendido, a condução política dos dossiers  
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correlacionados  com  as  diversas  áreas  de  intervenção  Municipal  que  estão  sob  a  sua  alçada  ou  

responsabilidade;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Considerando que,  nos termos do disposto  no n.º  2,  do art.º  58.º,  da Lei  n.º  169/99, de 18 de  

Setembro e ulteriores alterações, compete à Câmara Municipal, sob proposta do respetivo Presidente, fixar  

o número de Vereadores em regime de tempo inteiro, sempre que seja ultrapassado o limite legalmente  

fixado, que, no caso em concreto do Município da Murtosa, se traduz, na existência de um vereador em  

regime de tempo inteiro, à luz do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 58.º;-------------------------------------

--------Considerando que,  de acordo com o disposto  no n.º  2,  do supramencionado artigo,  compete à  

Câmara Municipal, sob proposta do respetivo Presidente, fixar o número de Vereadores em regime de  

tempo inteiro que exceda os limites legalmente previstos, conforme decorre do ponto anterior;-----------------

--------Assim, de acordo com as razões de facto  e de direito  acima enunciadas,  proponho que,  nos 

termos do artigo 58º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas  

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal fixe mais dois vereadores em regime de  

tempo inteiro para além do limite previsto na alínea d), do n.º 1, do artigo 58.º, do diploma normativo  

acima referido. Murtosa, 16 de Outubro de 2017 (Joaquim Baptista)”------------------------------------------

-------- Posta a proposta apresentada pelo Senhor Presidente à votação, a mesma foi aprovada por 

unanimidade, podendo, assim, ser designado mais dois vereadores em regime de tempo inteiro 

para além do limite previsto na alínea d), do n.º 1, do art.º 58 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,  

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.------------------------------------- 

--------DESIGNAÇÃO  DO  VICE-PRESIDENTE  DA  CÂMARA –  O  Senhor  Presidente  deu 

conhecimento do seu despacho datado de 16 de outubro de 2017,  através do qual  nomeou o 

Senhor Eng.º Januário Vieira da Cunha, vereador em regime de tempo inteiro, com efeitos a partir 

do  dia  16  do  referido  mês  de  outubro,  inclusive,  e  designou-o  Vice-Presidente  da  Câmara 

Municipal, a quem, para além de outras funções, cabe substituí-lo nas suas faltas e impedimentos.

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------

 ------- PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO CELEBRADO COM A VODAFONE -     Foi 

presente  uma informação  da trabalhadora  Isabel  Castro,  datada de 25 de setembro  de 2017, 

dando conta que, no cumprimento do estipulado pelo protocolo celebrado em 8 de fevereiro de 

2000,  nomeadamente  no  seu  artigo  4.º,  a  contraprestação  será  atualizada  de  acordo  com  o 

coeficiente aprovado anualmente pelo Governo para o arrendamento não habitacional, sendo, para 

o ano civil de 2017, a taxa de atualização de 1,0112, estabelecida pelo Aviso n.º 11053/2017, de 

25 de setembro, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P..----------------------------------------
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--------Informa, ainda, que, nestes termos, a contraprestação para o ano de 2018,  devidamente 

atualizada,  é  de  8.785,95€  (oito  mil,  setecentos  e  oitenta  e  cinco  euros  e  noventa  e  cinco 

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

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

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

 -------PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO CELEBRADO COM A MEO – Foi presente uma 

informação da trabalhadora Isabel Castro, datada de 25 de setembro de 2017, dando conta que, 

no cumprimento do estipulado pelo protocolo celebrado em 1 de maio de 1999, nomeadamente no 

seu  artigo  4.º,  a  contraprestação  será  atualizada  de  acordo  com  o  coeficiente  aprovado 

anualmente pelo Governo para o arrendamento não habitacional, sendo, para o ano civil de 2018, 

a taxa de atualização de 1,0112,  estabelecida pelo Aviso n.º 11053/2017, de 25 de setembro, 

publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P.----------------------------------------------------------------

--------Informa, ainda,  que,  nestes termos,  a contraprestação para o ano de 2018,  devidamente 

atualizada,  é  de  8.785,95€  (oito  mil,  setecentos  e  oitenta  e  cinco  euros  e  noventa  e  cinco 

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

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

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

 --------PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO CELEBRADO COM A NOS - Foi presente uma 

informação da trabalhadora Isabel Castro, datada de 25 de setembro de 2017, dando conta que, 

no cumprimento do estipulado pelo protocolo celebrado em 22 de outubro de 1998, nomeadamente 

no  seu  artigo  4.º,  a  contraprestação  será  atualizada  de  acordo  com  o  coeficiente  aprovado 

anualmente pelo Governo para o arrendamento não habitacional, sendo, para o ano civil de 2018, 

a taxa de atualização de 1,0112,  estabelecida pelo Aviso n.º 11053/2017, de 25 de setembro, 

publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P.----------------------------------------------------------------

-------- Informa, ainda, que, nestes termos, a contraprestação para o ano de 2018, devidamente 

atualizada, é de 8.785,95€ (oito mil, setecentos e oitenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos).

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

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

  ------ FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO BUNHEIRO – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO Senhor VICE-PRESIDENTE - Foi presente o despacho do 

Senhor  Vice-Presidente da Câmara a isentar  a  Fábrica da Igreja Paroquial  do Bunheiro do 
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pagamento de taxas, referente à licença de ruído emitida para a realização da Festa da Senhora, 

que se realizou nos dias 7 e 8 de outubro (lançamento de foguetes na Ribeira do Solão).--------------

-------- 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.----------------------------------------------------------------------

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

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

contratuais  n.º  4,  da  empreitada  de  “Reabilitação  da  Rua  da  Béstida”,  adjudicada  à  firma 

Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 20.691,20€ (vinte mil, seiscentos e 

noventa  e um euros  e vinte cêntimos),  acrescido  de IVA à taxa legal  em vigor,  num total  de 

21.932,67€ (vinte e um mil, novecentos e trinta e dois euros e sessenta e sete cêntimos).-------------

--------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 

“PARQUE DE LAZER DO MONTE” - Foi presente o auto de medição de trabalhos contratuais n.º 

12, da empreitada de “Parque de Lazer do Monte”, adjudicada à firma António Saraiva e Filhos, 

Lda., no valor de 33.774,49€ (trinta e três mil, setecentos e setenta e quatro euros e quarenta e 

nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 35.800,96€  (trinta e cinco mil, 

oitocentos euros e noventa e seis cêntimos).-------------------------------------------------------------------------

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

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

  ------ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ACDM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA 

DO MONTE  -  Foi  proposto  pelo  Senhor  Presidente  a  atribuição  de um subsídio,  no  valor  de 

2.200,00€,  ao  ACDM – Associação Cultural e Desportiva do Monte  para que a coletividade 

possa adquirir uma caldeira nova para aquecimento das águas utilizadas nos banhos dos atletas, 

em virtude da antiga caldeira ter inesperadamente ter ficado inoperacional. -------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal  face  ao  exposto,  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  ao  ACDM – 

Associação Cultural e Desportiva do Monte, um subsídio extraordinário no montante de 2.200,00€ 

(dois mil e duzentos euros), destinado a comparticipar os custos associados à aquisição da referida 

caldeira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  ------ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA -   Foi 

proposto  pelo  Senhor  Presidente  a  atribuição  de  um  subsídio,  no  valor  de  5.000,00€,  ao 

Agrupamento de Escolas da Murtosa, para apoio à atividade pedagógica do pré-escolar e do 

primeiro  ciclo,  bem  como  comparticipar  os  custos  associados  ao  seu  funcionamento, 

nomeadamente na E.B.I. da Torreira. ----------------------------------------------------------------------------------

-------- A  Câmara  Municipal  após  a  análise  da  proposta  do  Senhor  Presidente,  deliberou,  por 

unanimidade,  atribuir,  ao  Agrupamento  de  Escolas  da  Murtosa,  um  subsídio  no  montante  de 

5.000,00€ (cinco mil euros).------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR LIQUIDADO RELATIVO À TAXA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA 

ATIVIDADE DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIO – JOSÉ BERNARDO FARIA SILVA - Foi presente o 

requerimento  registado  sob  o  número  5732,  de  21  de  setembro  de  2017,  em nome  de  José 

Bernardo  Faria  Silva  em que solicita,  ao  abrigo  do Regulamento  de Diferenciação  Positiva  da 

Atividade de Bombeiro Voluntário na Murtosa, o reembolso do valor liquidado, relativo à Taxa de 

Resíduos  Sólidos  Urbanos.  O  requerimento  encontra-se  devidamente  acompanhado  do 

comprovativo da liquidação das Taxas de Resíduos Sólidos Urbanos e de cópia do contrato de 

arrendamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo por base o citado regulamento, deliberou, 

por unanimidade, proceder ao reembolso de 19,97€ (dezanove euros e noventa e sete cêntimos), 

correspondente ao valor liquidado, relativo à taxa de RSU, dos meses de janeiro a agosto.------------

  ------ PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR LIQUIDADO RELATIVO AO IMI NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO  DE  DIFERENCIAÇÃO  POSITIVA  DA  ATIVIDADE  DE  BOMBEIRO 

VOLUNTÁRIO – ANTÓNIO MANUEL MATOS VIEIRA - Foi presente o requerimento registado sob 

o número 5928, de 26 de setembro de 2017, em nome de António Manuel Matos Vieira em que 

solicita, ao abrigo do Regulamento de Diferenciação Positiva da Atividade de Bombeiro Voluntário 

na  Murtosa,  o  reembolso  do  valor  liquidado,  relativo  ao  Imposto  Municipal  sobre  Imóveis.  O 

requerimento encontra-se devidamente acompanhado do comprovativo da liquidação do IMI,  de 

cópia do documento comprovativo do valor  patrimonial  do imóvel  e de declaração emitida pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa. ----------------------------------------------
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-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo por base o citado regulamento, deliberou, 

por unanimidade, proceder ao reembolso de 49,90€ (quarenta e nove euros e noventa cêntimos), 

correspondente a 75% do valor liquidado do IMI.--------------------------------------------------------------------

 ------- 2.ª ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO À 1.ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL  – 

Foi  presente  uma  informação  da  técnica  superior  Eduarda  Figueiredo,  em  que  dá  conta  da 

necessidade de se proceder a uma 2.ª alteração por adaptação à 1.ª revisão do Plano Diretor  

Municipal da Murtosa, que se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os 

efeitos legais, em virtude da aprovação do plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.-

-------- 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 2.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, da referida alteração.----------------

-------- O Senhor Vereador António Jorge Feio Bacelar Vilar proferiu a seguinte declaração de voto 

“Voto contra porque a alteração por adaptação à 1.ª Revisão do PDM por considerar que a mesma  

terá que merecer previamente um debate sério na Câmara Municipal e junto da população, tendo  

em conta que o Plano Municipal da Defesa Floresta Contra Incêndios exige dos autarcas e das  

populações uma participação acrescida tendo em vista evitar que nos aconteça, também a nós, os  

mesmos males que o país recentemente sofreu.”--------------------------------------------------------------------

--------O Senhor Presidente em resposta à intervenção do Senhor Vereador referiu compreender o 

contexto em que a mesma é proferida dadas as circunstâncias trágicas que Portugal viveu e de uma 

forma particular a região centro em que nos inserimos. No entanto, a proposta apresentada para a 

alteração por adaptação ao PDM resulta do estrito cumprimento da Lei e é uma consequência de 

um plano já formalmente aprovado. Referiu, ainda, que a intervenção do Senhor Vereador se foca 

num debate público que sobre esta ou qualquer outra matéria se assume como relevante, mas que 

para o efeito é manifestamente extemporâneo, sob pena de pormos em causa um documento cuja 

eficácia se assume como muito relevante para o ordenamento municipal. Terminou referindo que a 

intervenção do Senhor  Vereador  deixa-lhe a expetativa  de uma pro atividade futura e de uma 

participação mais ativa nos processos, ao contrário do que aconteceu até agora o que naturalmente 
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a  materializar-se,  contribuirá  para  a  qualificação  do  processo  refletivo  que  o  futuro  do  nosso 

concelho merece e exige.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO ANO LETIVO 2017/2018 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A 

ALUNOS AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE DIFERENCIAÇÃO POSITIVA DA ATIVIDADE DE 

BOMBEIRO VOLUNTÁRIO NA MURTOSA -  Foi  presente  pelos  serviços  de ação social,  uma 

informação, em que, no âmbito do assunto acima mencionado, solicita esclarecimentos sobre o tipo 

de apoios e montantes a conceder aos alunos de acordo com a escolaridade que frequentam.-------

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

definir os apoios conforme estipula o Despacho n.º 5296/2017 do Gabinete da Secretária de Estado 

Adjunta  e  da  Educação,  devendo,  para  efeitos  de  apoio,  o  aluno  apresentar  declaração  do 

estabelecimento de ensino onde ateste qual o escalão de que é beneficiário, assumindo a autarquia 

o  diferencial  de  comparticipação  até  aos  valores  máximos  correspondentes  ao  do  escalão. 

Esclarece, ainda, que os apoios no âmbito do Despacho do supra referido não são cumulativos aos 

apoios deliberados pela Câmara Municipal no âmbito da sua ação social escolar.-------------------------

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

ANO LETIVO 2017/2018 – ENSINO PRÉ-ESCOLAR – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - 

Foi presente pelos serviços de ação social, mais uma listagem dos alunos do Ensino Pré-Escolar 

do Agrupamento de Escolas da Murtosa, que procederam à inscrição nos serviços da Componente 

de Apoio à Família ou requereram 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, 

aprovar a listagem proposta.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

LETIVO 2017/2018 – PRIMEIRO CICLO, SERVIÇO DE ALMOÇO – Foi presente pelos serviços 

de ação social, mais uma listagens de alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de 

Escolas da Murtosa, que requereram a atribuição de apoio de ação social escolar no que ao apoio  

ao serviço das refeições diz respeito, que se anexa à presente ata, dando-se aqui por reproduzidas 

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

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

as listagens propostas, que descrevem os apoios a conceder, aos alunos carenciados, em termos 

de refeição escolar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO 

LETIVO  2017/2018  –  PRIMEIRO  CICLO,  ALUNOS  COM  NECESSIDADES  EDUCATIVAS 

ESPECIAIS -   Foi presente pelos serviços de ação social uma informação que se anexa cópia à 

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

-------- A Câmara Municipal, atenta o exposto deliberou, por unanimidade, conferir a gratuitidade da 

refeição escolar aos alunos constantes da informação.------------------------------------------------------------

 -------PROJETO  DE  DECISÃO  DE  ADJUDICAÇÃO  DE  “FORNECIMENTO  CONTÍNUO  DE 

ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO 

ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL E BAIXA TENSÃO ESPECIAL-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”  -  ADJUDICAÇÃO  DEFINITIVA –  Foi  presente  o  relatório  final  do  Júri  do 

procedimento supra identificado, datado de 20 de setembro de 2017.-----------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, atento o teor do referido relatório, bem como dos documentos que lhe 

estão  apensos,  deliberou,  por  unanimidade,  adjudicar  à  EDP Comercial  –  Comercialização  de 

Energia, S. A. o fornecimento da energia elétrica, pelo prazo de 24 meses, nos termos do relatório 

final apresentado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- COMUNICAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADJUDICADOS AO 

ABRIGO DA LOE PARA 2017 – Para efeitos do disposto no n.º 4 e n.º 12 do artigo 49.º da Lei n.º  

41/2016,  de 28 de dezembro,  foi  presente  pelos serviços  de contratação pública o mapa dos 

contratos de prestação de serviços, adjudicados ao abrigo da LOE para 2017, referente ao mês de 

setembro que se anexa cópia à presente ata e se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos 

legais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------

 -------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 trinta e sete minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada 
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por todos os membros presentes e por mim,                                                            , Chefe da  

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