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Boletim de deliberações  

 
 

A reunião de 7 de Agosto de 2015, 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: Pedro Manuel Alves Barroso 
Magalhães, Raúl António Ribeiro Luís, Albertino José Castro Lousa e Ana Paula Rodrigues da 
Cruz.  
 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO 
 
 
1 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata da reunião de Câmara de 17 de julho 
de 2015. 
 
2 – A Câmara tomou conhecimento. 
 
3 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o assunto em referência. Mais deliberou 
submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. 
 
4 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o assunto em referência. Mais deliberou 
submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. 
 
5 – A Câmara tomou conhecimento. 
 
6 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o aumento excecional dos funcionários 
disponíveis nos termos da proposta. 
 
7 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a atribuição de valor de 5.000,00€ para a 
Junta de Freguesia de Murça, tendo por base a fundamentação exposta pela referida 
Freguesia conforme o ofício em anexo à presente ata. Mais foi deliberado submeter o assunto 
a Assembleia Municipal. 
 
8 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o apoio financeiro extraordinário de 
7.500,00€ e a atribuição de um equipamento de futebol de onze ao Murça Sport Club. 
 
9 – A Câmara apreciou e tomou conhecimento. 
 
10 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a constituição da comissão nos termos 
da constituição. 
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11 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de revestimento da fachada nos 
termos da informação técnica. 
 
12 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura para a 
construção de uma habitação unifamiliar nos termos da informação técnica. 
 
13 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura para a 
construção de uma superfície comercial e armazém nos termos da informação técnica. 
 
14 – A Câmara deliberou por unanimidade ratificar a certidão de compropriedade em 
referência, nos termos da informação técnica. 
 
15 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a emissão de certidão de 
compropriedade em referência nos termos da informação técnica. 
 
16 – A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 


