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Resumo das deliberações tomadas pela Câmara Municipal 

 
A reunião de 3 de março de 2017 teve início às 09 horas e 30 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: 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 unanimidade aprovar a ata da reunião anterior. 

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

1.3 – A Câmara tomou conhecimento da 2.ª Modificação ao orçamento e as grandes opções do 

Plano para 2017 (2.ª alteração ao orçamento da receita; 2.ª alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos).  

1.4 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de fornecimento de serviço, 

sistema de localização de viaturas. Repartição e assunção de compromissos plurianuais nos 

termos da Lei n.º 8/2012 de 22 de fevereiro. 

 

2 - DIVISÃO DO PLANEAMENTO, OBRAS E AMBIENTE 

 

2.1 - A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a doação de terreno para o alargamento do 

largo de S. João Batista, em Carvas. Mais deliberou autorizar o Sr. Presidente da Câmara a 

outorgar a escritura em representação do Município de Murça. 

2.2 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de regulamento da atividade de 

transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros – transporte de 
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taxo no Município de Murça. Mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia 

Municipal. 

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

despacho. 

2.4 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o pedido de constituição de propriedade 

horizontal em referência, de acordo com a informação técnica. 
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