
Ata n.º 3/2017 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017 

--------No dia dois de fevereiro 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, Arminda Maria Tavares Fernandes, Francisco

Augusto Valente Pereira e Maria Emília Morais Carrabau.--------------------------------------------------------

--------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 – 3.703.110,48€ (três milhões,

setecentos e três mil, cento e dez euros e quarenta e oito cêntimos) e Operações Não Orçamentais

–  440.409,57€  (quatrocentos  e  quarenta  mil,  quatrocentos  e  nove  euros  e  cinquenta  e  sete

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

-------- 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 13 de fevereiro e 31 de março de 2017.---------------

 ------- AÇÃO  SOCIAL  ESCOLAR  DO  ANO  LETIVO  2016/2017  –  ENSINO  PRÉ-ESCOLAR

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - Foi presente pelos serviços de ação social, informação
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com a listagem do aluno do Ensino Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas da Murtosa,  que

procedeu,  já  fora  do  prazo,  à  inscrição  nos  serviços  da  Componente  de  Apoio  à  Família  ou

requereu 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 SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MURTOSA, NO

ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES – A Câmara

Municipal no âmbito da ação social escolar, sustentada legalmente no previsto na alínea hh), do n.º

1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tem vindo a comparticipar as refeições dos

alunos que se encontram a frequentar o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico.------------

-------- Assim, a Câmara Municipal, na continuidade desta ação e de acordo com a informação

fornecida  pela  referida  entidade,  deliberou,  por  unanimidade,  proceder  à  transferência  para  o

Agrupamento  de  Escolas  da  Murtosa do  valor  de  21.251,95€  (vinte  e  um mil,  duzentos  e

cinquenta  e  um euros  e  noventa  e  cinco  cêntimos),  relativo  à  comparticipação  das  refeições

fornecidas durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2016, aos

alunos já identificados.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Deu entrada na sala de reuniões o Senhor Vereador  António Jorge Feio Bacelar Vilar que

tomou o seu lugar na mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------

 ------- BOLSAS DE ESTUDO – Foi presente a ata da reunião da Comissão de Análise, de 17 de

janeiro de 2017, que foi lida e se anexa à presente ata dando-se aqui por reproduzida para todos

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

--------A  Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  da  ata,  supra  referida,  tendo,  com  base  na

mesma, deliberado, por unanimidade, produzir a seguinte intenção de deliberação:---------------------

--------a) Renovar a bolsa de estudo aos candidatos: Ana Catarina Carvalhal da Cunha, Ana

Daniela de Oliveira e Silva, Ana Daniela Esteves Oliveira,  Ana Sofia Carinha da Silva, Ângela

Soraia dos Santos Valente, António Miguel Sousa e Cunha, Bruna Soraia Vieira Rodrigues, Carina

Isabel Matos Garrido, Helena Isabel Tavares Vilar Ruela, Jéssica Santos Pinto, Joana da Silva

Loureiro, José Marcelo Nunes Valente, Liliana Pinto Silva, Margarida Matos Santos, Maria da Guia

da Silva Murta, Marta Sofia Rendeiro Pereira, Nicole Cunha Henriques, Pedro Rendeiro Fidalgo,

Ricardo Alexandre Almeida Rebelo, Rosa de Fátima de Sousa Cirne e Tiago da Cunha Cascais. - -
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--------b)  Atribuir  a  bolsa  de  estudo  aos  candidatos: Ana  Rita  Garrido  da  Silva,  Ana  Rita

Rebimbas Esteves, Hilma Raquel Rodriguez Lopes, Jéssica Gabriela Oliveira Marques, Mariana

Rodrigues da Silva, Marianna Isabella Sciarra de Sousa, Marisa da Silva Oliveira, Natália José

Tavares da Silva, Renato Marques Amaro e Sofia Tavares Vilar Ruela.--------------------------------------

-------- c)  Não  renovar  o  direito  de  bolsa  de  estudo  à  candidata  Ana  Catarina  Pereira

Barroqueiro uma vez que o seu agregado familiar  tem um rendimento mensal,  per capita,  que

ultrapassa o limite máximo previsto no n.º 2, do artigo 6.º, do Regulamento Municipal de Bolsas de

Estudo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- d) Considerar extinto o direito de bolsa de estudo à candidata Catarina Isabel Rebimbas

da  Silva,  porque  apesar  de  ter  obtido  aproveitamento  escolar  no  ano  letivo  de  2015/2016,  a

verdade é que nesse mesmo ano letivo não beneficiou de bolsa por ter reprovado no ano letivo

2014/2015, não respeitando por isso, o n.º 1 do, artigo 11.º, do Regulamento Municipal de Bolsas

de Estudo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- e)  Não  atribuir  bolsa  de  estudo  aos  candidatos Luís  Filipe  Gavina  Cunha  e  Marta

Barbosa Silva uma vez que os seus agregados familiares têm um rendimento mensal, per capita,

que ultrapassa o limite máximo previsto no n.º  2,  do artigo 6.º,  do Regulamento Municipal  de

Bolsas de Estudo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- f) Não atribuir bolsa de estudo aos candidatos André Soares Mendes Pereira e Jorge

Rafael de Oliveira Santos, por se encontrarem inscritos num curso que, de acordo com o Quadro

Nacional de Qualificações, confere um diploma de técnico superior profissional, o que não respeita

a alínea d) do artigo 4.º do Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo. ----------------------------------

-------- g) Não atribuir bolsa de estudo aos candidatos Carina Oliveira Ruela, Rui Filipe Oliveira

Ruela e Tânia Sofia Carvalhal da Cunha, por se encontrarem inscritos em Mestrado de 2.º ciclo, o

que implica serem já detentores de uma licenciatura, pelo que não respeita o estipulado na alínea

e) do artigo 4.º, do Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo.----------------------------------------------

-------- h)  Não atribuir  bolsa de estudo ao candidato João Tiago dos Santos Sousa,  por  ter

apresentado a declaração de rendimentos de só um dos progenitores. Embora os pais estejam

casados foi só apresentada a declaração de rendimentos da mãe---------------------------------------------

--------Mais deliberou, igualmente por unanimidade:----------------------------------------------------------------
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--------1) Aprovar a lista provisória dos bolseiros com direito ao recebimento da bolsa de estudo,

respetiva,  que  é  constituída  pelos  candidatos  identificados  supra,  nas  alíneas  a)  e  b),  desta

deliberação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2) Comunicar,  por carta registada,  nos termos do artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento das

Bolsas de Estudo, referido, a lista provisória das bolsas aprovadas a todos os interessados (todos

os candidatos,  incluindo-se os que foram excluídos),  dando-lhes conhecimento  de que podem

recorrer da mesma para a Câmara Municipal, no prazo de 10 dias a contar da data de receção da

comunicação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ----- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO RECREATIVO MURTOENSE - O Senhor Vice-

Presidente propôs a atribuição de um subsídio no montante de 200,00€ ao  Centro Recreativo

Murtoense,  atendendo a que esta coletividade organizou o momento musical  da cerimónia de

entrega dos “Jogos Florais da Murtosa” e “Prémio de Fotografia da Murtosa” relativos ao ano de

2016, que se realizou no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, no dia 28 de janeiro de

2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

unanimidade,  atribuir,  ao  Centro  Reacreativo  Murtoense,  um  subsídio  no  valor  de  200,00€

(duzentos euros), para o fim consignado. -----------------------------------------------------------------------------

  ----- INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS E DE TODOS OS PAGAMENTOS

E RECEBIMENTOS EM ATRASO, EXISTENTES À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016 –  Foi

presente, pelos serviços de contabilidade, uma informação dando conta que, de acordo com a Lei

n.º  8/2012,  de 21 de fevereiro,  republicada pela Lei  n.º  22/2015,  de  17 de março,  devem os

dirigentes das entidades,  até 31 de janeiro de cada ano, declarar  que todos os compromissos

plurianuais existentes a 31 de dezembro do ano anterior se encontram devidamente registados na

base de dados central de encargos plurianuais, e identificar, em declaração emitida para o efeito e

de forma individual, todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro

do ano anterior, declarações essas que se encontram anexas à informação.-------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento das declarações referidas tendo deliberado, por

unanimidade, nos termos da alínea c), n.º 2 do artigo 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro,

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, remetê-las à Assembleia

Municipal, para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------
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   -----  PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – PROCESSO CE/2017/1 - Foi presente

o processo o processo n.º CE/2017/1, em nome de António José da Silva Leandro de Oliveira,

representado por José Barbosa Marques, relativo a um pedido de certidão de compropriedade (2

compartes)  para  o  prédio  rústico  sito  na  Rua  D.  Afonso  Henriques,  freguesia  e  concelho  da

Murtosa, inscrito no Serviço de Finanças sob o número quatro mil trezentos e setenta e dois, que

contém em anexo  os  pareceres  emitidos  pelos serviços  técnicos  e despachos  proferidos  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/2017/15 -  Foi

presente o processo o processo n.º CE/2017/15, em nome de  Cândida do Rosário da Rocha

Baptista Rendeiro Marques, relativo a um pedido de certidão de compropriedade (3 compartes)

para o prédio rústico sito na Rua do S. Paio, freguesia da Torreira e concelho da Murtosa, inscrito

no Serviço de Finanças sob o número mil quinhentos e noventa, que contém em anexo o parecer

emitido pelos serviços técnicos 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.----------------------------------------------------------------

  ------ MINUTA DO 1.º CONTRATO ADICIONAL DA EMPREITADA DE “HABITAÇÃO SOCIAL

NA TORREIRA 2.ª FASE – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS”  - Foi presente a minuta do 1º

contrato  adicional  da  empreitada  de  “Habitação  Social  na  Torreira  2.ª  Fase  –  Execução  de

Infraestruturas”, adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., referente à

supressão de trabalhos a menos, aprovada em reunião de Câmara Municipal de cinco de janeiro

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

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

  ------ RECEÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA “RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO TAVARES

GRAVATO -  Foi presente o auto de receção definitiva da empreitada de “”Recuperação do Edifício

Tavares  Gravato”,  adjudicada  à  firma  Carlos  Dias  Martins,  Lda.  devidamente  assinado  pelo

representante da Câmara Municipal e pelo representante do empreiteiro.-----------------------------------

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

libertar as garantias que se encontram cativas.----------------------------------------------------------------------
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  ------ AUTO  DE  MEDIÇÃO  DE  TRABALHOS  CONTRATUAIS  N.º  2,  DA  EMPREITADA

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

INFRAESTRUTURAS -  Foi  presente  o  auto  de  medição  de  trabalhos  contratuais  n.º  2,  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 29.972,50€ (vinte e nove mil,  novecentos e setenta e dois euros e

cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num total de 31.770,85€  (trinta e um

mil, setecentos e setenta euros e oitenta e cinco cêntimos).-----------------------------------------------------

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

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

  ------ PROPOSTA  DE  LOTEAMENTO  NA  TORREIRA –  Foi  presente,  pela  Divisão  de

Planeamento e Obras, o processo do loteamento, relativo ao prédio inscrito na matriz urbana sob o

n.º 3511 NIP, e descrito na Conservatória do Registo Predial da Murtosa sob o n.º 3427/20111117,

propriedade do Município, localizado na Rua 10 de Junho, na Torreira.--------------------------------------

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

apresentada e remeter o processo aos serviços de Património para a formalização do consequente

registo e à Divisão de Planeamento de Obras para o desenvolvimento do processo de empreitada

associada às previstas obras de urbanização.-----------------------------------------------------------------------

  ------ REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BUNHEIRO – Pelo Senhor Presidente da

Câmara foi  apresentada uma proposta de revisão Plano de Urbanização do Bunheiro,  que se

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

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

unanimidade, dar inicio à revisão do Plano de Urbanização do Bunheiro, nos seguintes termos:- - -  

-------- De  acordo  com o  previsto  no  artigo  76.º  do  Decreto-Lei  n.º  80/2015,  de  14  de  maio,

estabelecer, em conformidade com o artigo 88.º, um prazo de 20 dias úteis, após a publicitação no

Diário da República, para qualquer interessado apresentar ao município, sugestões ou informações

que considere relevantes para o processo de revisão, devendo as mesmas serem apresentadas

por escrito, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal e entregues no balcão de atendimento

integrado do município, ou remetidas por correio registado;-----------------------------------------------------
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-------- Estabelecer, nos termos do artigo 76.º, o prazo de 1 ano para a elaboração do respetivo

processo de revisão, a contar após adjudicação dos trabalhos à equipa técnica que vier a ser

responsável pelo processo;------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Determinar a publicitação da presente deliberação no Diário da República, na comunicação

social, na plataforma de gestão territorial e no site do Município da Murtosa (www.cm-murtosa.pt).-

  ------ PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL – O Senhor Presidente

informou  que  foi  publicado  no  Diário  da  República  n.º  245/2016,  Série  II,  de  2016-12-23,  a

revogação  do  Plano  de  Pormenor  do  Centro  da  Vila,  havendo  a  necessidade  de  proceder  à

alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal, que implica apenas a alteração do n.º 2, do

artigo 4.º do regulamento do PDM.--------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal,  atenta a informação,  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 Jorge Bacelar fez a declaração de voto que se anexa à presente ata.----

-------- O Senhor Presidente referiu que respeita a declaração de voto do Senhor Vereador,  no

entanto, pretende esclarecer que os procedimentos adotados para a revogação do referido plano,

cumpriram escrupulosamente as orientações técnico jurídicas dadas pela CCDRC não existindo,

por consequência, qualquer vicio processual que fira a legalidade das decisões proferidas. Quanto

à alteração por adaptação, agora em apreciação, ela resulta, nos termos da lei, do consequente

procedimento a adotar em face da revogação já consumada e publicada do referido plano.-----------

  ------ APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DE PEDIDOS RELATIVOS A CONDICIONAMENTO DE

TRÂNSITO  E  ATRIBUIÇÃO  DE  LUGARES  DE  ESTACIONAMENTO  PRIVATIVO -  Foram

presentes os seguintes pedidos: -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- 1. Junta de Freguesia do Bunheiro -  colocação de sinalização e/ou marcação no chão,

para proibição de estacionamento na Rua Prof. Abílio Ramos, Freguesia do Bunheiro, no lado e

proximidades da Capela de S. Gonçalo;-------------------------------------------------------------------------------

-------- 2 Junta de Freguesia do Bunheiro - colocação de sinal de “stop” na Rua do Patronato de

S. José, no entroncamento desta com a Rua Reitor Ruela, e colocação de sinal de “aproximação

de estrada com prioridade” no cruzamento da mesma com a E. N. 109-5, Freguesia do Bunheiro;- -
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-------- 3. Junta de Freguesia do Bunheiro - colocação de sinal de “aproximação de estrada com

prioridade”  na Rua da Breja de Cima, no entroncamento  desta com a Rua dos Passadouros,

Freguesia do Bunheiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 4.  Junta  de  Freguesia  do Bunheiro  -  colocação  de  sinal  de  “stop”  na  Travessa  dos

Passadouros, no entroncamento desta com a Rua dos Passadouros, Freguesia do Bunheiro;--------

-------- 5. Junta de Freguesia da Torreira - colocação de sinal de “stop” e de “sentido obrigatório

para a direita” na Travessa da Circunvalação, no entroncamento desta com a Rua João Carlos Vaz

da Cunha, Freguesia da Torreira;----------------------------------------------------------------------------------------

-------- 6. Junta de Freguesia da Torreira - colocação de sinais de “stop” na Rua das Areias, no

entroncamento desta com a Rua dos Bacalhoeiros e no cruzamento com a Rua 10 de Junho,

Freguesia da Torreira;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 7.  Junta de Freguesia da Torreira -  colocação de sinais de “stop” nas extremidades da

Trav. dos Bacalhoeiros, isto é, nos entroncamentos desta com a Rua dos Bacalhoeiros e com a

Rua 10 de Junho, Freguesia da Torreira;------------------------------------------------------------------------------

-------- 8.  Junta de Freguesia da Murtosa -  colocação de um sinal de “estrada sem saída” na

entrada do Caminho dos Rachas,  Freguesia da Murtosa;--------------------------------------------------------

-------- 9. Alberto Silva - colocação de um sinal de “trânsito proibido a veículos de largura superior

a _,__ m”, na extremidade sul da Rua da Breja de Cima, da Freguesia do Bunheiro;--------------------

-------- 10. Maria José Tavares de Sousa - atribuição de um lugar de estacionamento privativo em

frente ao seu estabelecimento, na Av. do Emigrante, Freguesia da Murtosa;-------------------------------

-------- 11. Maria das Neves Marques Amador da Silva e Mónica Ruela Pereira Almeida Matos -

marcação de lugares de estacionamento na Trav. de S. Tomé, Freguesia da Murtosa, por forma a

possibilitar que tal se possa vir a fazer, de forma legal, nesse arruamento relativamente estreito

mas sem saída. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Estes  pedidos  encontram-se  acompanhados  dos  respetivos  pareceres  do  Conselho

Municipal de Trânsito, realizado no dia 27 de janeiro de 2017, que se dão aqui por reproduzidos

para todos os efeitos legais e dos quais se anexa uma fotocópia;----------------------------------------------

-------- Pedido 1 – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de

condicionamento do estacionamento no troço do arruamento em causa.  No entanto,  tendo em

consideração  os  compromissos  urbanísticos  existentes  no local  que impedem a colocação  de
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sinalização  vertical  mais  deliberou,  implementar  a  medida  através  do  recurso  à  pintura  de

pavimentos nos termos do código da estrada;------------------------------------------------------------------------

-------- Pedido 2 – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, colocar sinais de aproximação

de estrada com prioridade nos entroncamentos da Rua do Patronato de S. José com a E. N. 109-5

e com a Rua Reitor Ruela;-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Pedido 3 –  A Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  proceder  à colocação  de

sinalização vertical  de “STOP”,  bem como sinalização horizontal  no entroncamento da Rua da

Breja de Cima com a Rua dos Passadouros;-------------------------------------------------------------------------

-------- Pedido 4 – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, colocar um sinal de “STOP” na

Travessa dos Passadouros no entroncamento desta com a Rua dos Passadouros;----------------------

-------- Pedido 5 - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, colocar um sinal de “STOP” e

de “sentido obrigatório para a direita”, na Travessa da Circunvalação, no entroncamento desta com

a Rua Dr. João Carlos Vaz da Cunha;----------------------------------------------------------------------------------

-------- Pedido 6 – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, colocar sinais de “STOP” na

Rua das Areias, um no entroncamento desta com a Rua dos Bacalhoeiros e o outro no cruzamento

com a Rua 10 de Junho;----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Pedido 7 – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, colocar sinais de “STOP” nas

extremidades  da  Travessa  dos  Bacalhoeiros,  um  no  entroncamento  desta  com  a  Rua  dos

Bacalhoeiros e o outro no entroncamento com a Rua 10 de Junho;-------------------------------------------

-------- Pedido 8 -  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, colocar um sinal de “estrada

sem saída” no início do Caminho das Rachas;-----------------------------------------------------------------------

-------- Pedido 9 – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, colocar um sinal de “trânsito

proibido a veículos de peso total superior a 19 toneladas”, na extremidade sul da Rua da Breja de

Cima;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Pedido  10 –  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  indeferir  o  pedido  da

requerente  na  formulação  apresentada.  Todavia,  a  Câmara  Municipal  deliberou,  também  por

unanimidade,  procurando ir ao encontro da pretensão da requerente,  proceder  à marcação de

todos os lugares de estacionamento ao longo da baia existente no arruamento;--------------------------

-------- Pedido  11 –  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  retirar  este  pedido  de

discussão dada a sua especificidade tendo em vista analisar melhor a situação com visita ao local.
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  ------ PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

PARA A EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS” - Foi presente uma informação

subscrita pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 30 de janeiro de 2017, através da

qual propõe que, no cumprimento do preceituado na Lei do Orçamento de Estado para 2017 (Lei

n.º 41/2016, de 28 de dezembro), a Câmara Municipal emita parecer prévio vinculativo favorável ao

procedimento  que  se  pretende  iniciar  para  a  “Aquisição  de  Serviços  para  a  Execução  de

Levantamentos Topográficos ”. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal,  depois de analisar a informação,  deliberou,  por unanimidade,  emitir

parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento que se pretende iniciar para “Aquisição de

Serviços para a Execução de Levantamentos Topográficos ”.---------------------------------------------------

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

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

informação  subscrita pelo Senhor Vice- Presidente da Câmara, datada de 30 de janeiro de 2017,

através da qual propõe que, no cumprimento do preceituado na Lei do Orçamento de Estado para

2017 (Lei n.º 41/2016, de 28 de dezembro), a Câmara Municipal emita parecer prévio vinculativo

favorável ao procedimento que se pretende iniciar para a “Aquisição de Serviços de Trabalhos de

Movimentação e Transporte de Terras”. -------------------------------------------------------------------------------

--------A Câmara Municipal,  depois de analisar a informação,  deliberou,  por unanimidade,  emitir

parecer prévio vinculativo favorável ao procedimento que se pretende iniciar para “Aquisição de

Serviços de Trabalhos de Movimentação e Transporte de Terras”.--------------------------------------------

  ------ APROVAÇÃO  DO  CONTRATO  INTERADMINISTRATIVO  DE  TRANSPORTES –  Foi

presente  a  proposta  de contrato  interadministrativo  de transportes,  da  qual  se  anexa  cópia  à

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

-------- A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar e remeter o presente documento

à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.----------------------------------------------------------------

  ------ 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

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

legais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- 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 dezanove horas e trinta 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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