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Resumo das deliberações tomadas pela Câmara Municipal 

 
A reunião de 11 de abril de 2017 teve início às 18 horas e 00 minutos, na sala de reuniões da 

Câmara Municipal, nos Paços do Concelho. Foi presidida pelo senhor presidente José Maria 

Costa e nela estiveram presentes os Vereadores: Pedro Manuel Alves Barroso Magalhães, Raúl 

António Ribeiro Luís, Albertino José Castro Lousa e Ana Paula Rodrigues da Cruz. 

Para efeitos do disposto no artigo 56.º (Publicidade das deliberações) do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, as deliberações tomadas nesta Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal, foram as seguintes: 

 

 

1 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

1.1 – A Câmara deliberou por maioria aprovar a ata da reunião anterior, com a abstenção do Sr. 

Vereador Pedro Manuel Alves Barroso Magalhães por não ter estado presente. 

1.2 – A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria. 

1.3 - A Câmara tomou conhecimento da declaração dos recebimentos e pagamentos em atraso 

a 31.12.2016, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

com as alterações introduzidas pelo DL n.º 127/2012 de 21 de junho e da Lei n.º 22/2014 de 17 

de março. Mais deliberou enviar o assunto para a Assembleia Municipal.  

1.4 - A Câmara tomou conhecimento da declaração dos montantes globais dos encargos 

plurianuais a 31.12.2019. Mais deliberou enviar o assunto para a Assembleia Municipal. 

1.5 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o relatório e contas do ano 2016. Mais 

deliberou submeter o documento à apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

1.6 – 4.ª Modificação ao orçamento e as grandes opções do Plano para 2017 (1.ª revisão ao 

orçamento da receita; 1.ª revisão ao orçamento da despesa; 1.ª revisão ao Plano de Atividades 

Municipais e 1.ª revisão ao plano plurianual de investimentos). Mais deliberou submeter o 

documento à votação da Assembleia Municipal. 
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1.7 - A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o ato de assinatura do Sr. presidente da 

Câmara relativamente ao protocolo-quadro entre o Ministério da defesa nacional, o Ministério da 

Educação e o Município de Murça para a promoção e implementação do referencial de educação 

para a segurança, a defesa e a paz. 

1.8 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta de contrato de concessão de 

distribuição elétrica em baixa tensão no Município de Murça. Mais deliberou submeter o assunto 

a Assembleia Municipal. 

1.9 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a transferência financeira de 300 euros para 

a Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. 

1.10 - A Câmara autorizou por unanimidade o aditamento ao contrato de transmissão de 

titularidade do contrato de arrendamento da habitação social n.º 11 do Bairro da Barroca. 

1.11 – A Câmara tomou conhecimento do Plano de Ação de Regeneração Urbana do Município 

de Murça. 

1.12 – A Câmara tomou conhecimento da 3.ª Modificação ao orçamento e as grandes opções do 

Plano para 2017 (3.ª revisão ao orçamento da receita; 3.ª revisão ao orçamento da despesa; 1.ª 

revisão ao Plano de Atividades Municipais e 3.ª revisão ao plano plurianual de investimentos).  

1.13 - A Câmara tomou conhecimento da celebração da aquisição de serviços na modalidade de 

avença, com um técnico superior na área da comunicação, um técnico superior na área do 

turismo, um técnico superior na área da engenharia civil e um técnico na área social. 

 

2 - DIVISÃO DO PLANEAMENTO, OBRAS E AMBIENTE 

 

2.1 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao alvará de loteamento n.º 

3/2005 da Zona Industrial de Murça, lote 4, nos termos da informação técnica. 

2.2 – A Câmara tomou conhecimento de informação dos processos de obras e outros objeto de 

despacho. 
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