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Resumo das deliberações tomadas pela Câmara Municipal 

 
A reunião de 18 de março de 2016 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: Cláudia Alexandra da Cruz Oliveira Guerra 

Vilaverde, 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 deliberou por unanimidade autorizar o parecer prévio vinculativo para a aquisição 

de serviços de assessoria no âmbito do processo de avaliação de desempenho, SIADAP, anos 

2004 a 2014. 

1.4 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de colaboração entre a Câmara 

Municipal de Murça e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.   

1.5 - A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o contrato de consorcio para a constituição 

do PROVERE DOURO 2020. 

1.6 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de colaboração entre a Câmara 

Municipal de Murça e o Agrupamento de Escolas de Murça / Orquestra Energia. 
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2 - DIVISÃO DO PLANEAMENTO, OBRAS E AMBIENTE 

 

2.1 - A Câmara tomou conhecimento das correções dos erros materiais identificados, constantes 

nas plantas de ordenamento do PDM e deliberou envio para publicação em Diário da República.  

2.2 – A Câmara tomou conhecimento do pedido de comunicação prévia para a construção de 

uma habitação no Loteamento da Maroa, em Murça. 

2.3 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração da tipologia de um edifício 

multifamiliar para unifamiliar, no Lugar do Prado, em Murça. 

2.4 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a certidão de compropriedade, nos termos 

da informação técnica. 

2.5 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a certidão de compropriedade, nos termos 

da informação técnica. 

2.6 - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a certidão de compropriedade, nos termos 

da informação técnica. 

2.7 - A Câmara tomou conhecimento da informação dos processos de obras e outros objetos de 

despacho. 
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