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ACTA NÚMERO 13/09 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2009  

 

--------- Aos dois dias do mês de Julho de 2009, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de GIL 

NADAIS RESENDE DA FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores 

JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO, JOAO CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLOS FILIPE CORREIA 

DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA e ANTONIO MANUEL 

ALMEIDA TONDELA.--------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMAS, 

Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização. -------------------------------------------------- 

---------Eram dezassete horas quando o Sr. Presidente declarou aberta a reunião. - 

--------- INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. PRESIDENTE E SRS. 

VEREADORES ACERCA DA ACTIVIDADE  MUNICIPAL --------------------------------- 

--------- Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente apresentou ao Executivo o projecto 

para a construção de habitações a custos controlados em Vale Domingos e uma 

planta aérea do Parque Empresarial do Casarão. ---------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente informou que nos próximos dias 7 e 8 vão ser 

levadas a efeito as II Jornadas de Modernização Administrativa e que o LIDLE 

decidiu instalar o sei interposto comercial no Parque Empresarial do Casarão. -------

--------- Disse, também o Sr. Presidente, que vai promover uma reunião com os 

liders de bancadas da Assembleia Municipal para analisar o Regulamento de 

venda dos lotes do Parque Empresarial do Casarão para, posteriormente, o mesmo 

ser submetido à apreciação daquele Órgão, assim como o Plano de Pormenor para 

aquela zona, depois de aprovados pelo Executivo Municipal. ------------------------------

--------- Continuando este ponto da Ordem de Trabalhos, usou da palavra o Sr. 

Vereador António Tondela que se referiu à questão de insegurança que 

presentemente se vive no concelho e mencionou a importância do Posto da G.N.R. 

em Arrancada do Vouga como fundamental para a tranquilidade da população da 

zona Norte do concelho pelo que, em sua opinião, se deveria de investir mais, quer 

em termos de efectivos quer em termos de melhoramento das instalações daquela 

força de segurança. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Vereador Carlos Almeida, que interveio a seguir, questionou o Sr. 

Presidente acerca da taxa de execução do Plano de Actividades, dos montantes 
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dos orçamentos das iniciativas municipais “Aguitágueda” e “Águeda Cidade da 

Segurança” e quais as firmas convidadas a apresentar proposta para a realização 

destes eventos e quais as que o fizeram. --------------------------------------------------------

--------- De seguida, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso que principiou por 

perguntar ao Sr. Presidente em situação vai ficar o processo de implementação de 

um novo modelo de gestão das redes de baixa de água e saneamento básico, 

através do contrato de parceria a celebrar entre o Estado e os Municípios da 

Região de Aveiro, uma vez que a proposta foi indeferida pela Assembleia Municipal 

de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Prosseguindo a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso quis 

saber quais as obras que se prevê iniciar ou concluir no decurso deste mandato. ---

--------- Ouvidas as intervenções dos Srs. Vereadores, o Sr. Presidente informou 

que tem estado em contacto com o comando distrital da G.N.R., que está 

sensibilizado para a vaga de insegurança que tem assolado Águeda nestes últimos 

tempos e que, fruto disso, é garantido que o Posto da G.N.R. em Arrancada do 

Vouga é para manter e até aumentar o número de efectivos. ------------------------------

--------- Relativamente à alteração do modelo da gestão das redes de baixa de água 

e saneamento básico, o Sr. Presidente informou que todo o processo foi 

desenvolvido no pressuposto de adesão de todos os Municípios da Região de 

Aveiro pelo que com a saída do município de Oliveira do Bairro as regras foram 

alteradas, pelo que terá que ser analisada esta nova situação para, posteriormente, 

se tomar uma decisão sobre o assunto. ----------------------------------------------------------

--------- A este propósito, o Sr. Vereador Carlos de Almeida quis saber se a CIRA ou 

a Câmara Municipal de Águeda alguma vez foi contactada por alguma empresa 

privada que tenha manifestado interesse na concessão do serviço em causa. --------

--------- O Sr. Presidente informou que foram contactadas várias firmas, inclusive 

internacionais, mas que as condições que apresentaram ficaram, bastante aquém 

das propostas pelas Águas de Portugal. Acrescentou, ainda, o Sr. Presidente, que 

a Câmara de Águeda foi, também, contactada por uma empresa, mas que não foi 

tida em conta essa abordagem por sempre se ter considerado, de acordo com o 

Estudo elaborado pela DELOIT, que o desenvolvimento do processo em conjunto 

com os outros municípios do distrito seria mais vantajoso. ---------------------------------

--------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente deu 

conhecimento de que as obras que se espera iniciar, a curto prazo, são: O Açude, 

o Arranjo Urbanístico do Largo 1º de Maio e o Parque Empresarial do Casarão. ----- 
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--------- ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR  ------------------------------------------------------- 

--------- SUA APROVAÇÃO ------------------------------------------------------------------------- 

--------- Continuando os trabalhos, foi aprovada e assinada a Acta da reunião 

anterior, cuja leitura foi dispensada, uma vez que foi distribuída, em fotocópia, 

pelos Srs. Vereadores. --------------------------------------------------------------------------------

--------- ASSOCIAÇÕES DIVERSAS  -------------------------------------------------------------- 

--------- CONCESSÃO DE APOIOS FINANCEIROS ------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os apoios 

financeiros constantes das listas que foram presentes e que se encontra arquivado 

na pasta dos documentos referente a esta Acta. ---------------------------------------------- 

--------- BIBLIOTECA MUNICIPAL  ----------------------------------------------------------------- 

--------- ATRIBUIÇÃO DE NOME ------------------------------------------------------------------- 

--------- Depois de analisada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------

----- “Manuel Alegre nasceu em Águeda a 12 de Maio de 1936. -------------------------

- Autor de uma vasta obra poética e de romances e novelas, traduzida em 

diversas línguas, foi várias vezes premiado: ---------------------------------------------------

Prémio de Literatura Infantil António Botto, pelo livro As Naus de Verde Pinho; -----

Prémio da Crítica Literária atribuído pela Secção Portuguesa da Associação 

Internacional de Críticos Literários, pelo livro Senhora das Tempestades; ------------

--------- Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, 

patrocinado pelos CTT, pelo livro Senhora das Tempestades; ---------------------------

--------- Prémio Fernando Namora, patrocinado pela Sociedade Estoril-Sol, pelo 

livro A Terceira Rosa. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Em 1999 foi-lhe atribuído o Prémio Pessoa, patrocinado pelo jornal 

“Expresso” e importante referência no panorama cultural português. -------------------

--------- Recentemente recebeu o prestigiado Prémio D. Dinis (2008) pelo livro 

Doze Naus. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Recebeu a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, a Comenda da Ordem de 

Isabel, a Católica, a Medalha de Mérito do Conselho da Europa, de que é Membro 

Honorário, e a Medalha da Cidade de Veneza. ---------------------------------------- ------

--------- Poemas de Manuel Alegre foram musicados e cantados desde a 

publicação do seu primeiro livro. ------------------------------------------------------------------

--------- Antes do 25 de Abril, foi musicado e/ou cantado pelos nomes mais 

representativos da canção de resistência, como José Afonso, Adriano Correia de 
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Oliveira, Luís Cília, Manuel Freire, José Niza, mas também por grandes 

guitarristas de Coimbra, como António Portugal e António Bernardino. ----------------

--------- Alain Oulman musicou poemas seus para a voz de Amália Rodrigues. ------

--------- Gravou poemas acompanhado pela guitarra de Carlos Paredes. --------------

--------- Posteriormente, foi representado em Portugal nas vozes de João Braga, 

Paulo de Carvalho, Vitorino, Janita Salomé e muitos mais. --------------------------------

--------- No Brasil, foi musicado e cantado por Maria Bethânia e em Espanha pelo 

grupo galego “Fuxan os ventos”. ---------------------------------------------------------------- -

--------- Mais recentemente, na área académica, foi criada em Março de 2009 uma 

cátedra com o seu nome na Universidade de Pádua, em Itália, como reflexo do 

grande interesse e crescimento pelos estudos portugueses em Itália. A escolha da 

denominação da cátedra com o nome do poeta de Águeda não será estranha à 

universalidade da sua obra. ------------------------------------------------------------------------

--------- Será quase redundante referir que Manuel Alegre é detentor de uma obra 

imensa, quer em poesia quer em prosa. No entanto, a sua acção passa além das 

palavras nas suas intervenções cívicas e políticas na defesa dos direitos e 

deveres de uma cidadania plena, consciente e esclarecida. ------------------------------

--------- Personalidade maior de Águeda, imortalizou a sua terra natal no livro 

Alma, obra dedicada à vila que testemunhou os seus primeiros passos.---------------

--------- A sua obra representa um património da mais elevada importância para a 

cultura e um grande motivo de orgulho para todos os Aguedenses. Esta 

importância não se manifesta apenas por Manuel Alegre ser natural do nosso 

Concelho, mas também porque Águeda sempre foi um impulso para Manuel 

Alegre escrever. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por tudo isto, a Câmara Municipal de Águeda considera que a abertura da 

nova Biblioteca Municipal é uma oportunidade de prestar mais uma vez o justo 

reconhecimento a Manuel Alegre, atribuindo o seu nome a um espaço por 

excelência da leitura e do conhecimento. -------------------------------------------------------

--------- ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PUBLICO  ------------------------------- 

---------ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar os pedidos de 

alargamento dos horários de funcionamento, para os dias 26 e 27 de Junho, 

solicitados para os estabelecimentos Moonlight Café, Kampey Bar, por serem 

extemporâneos. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 
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o alargamento de horário do estabelecimento Moonlight Café, sito em Casal de 

Álvaro – até às 3 horas às Sextas-feiras e Sábados; -----------------------------------------

--------- FEIRA MUNICIPAL  -------------------------------------------------------------------------- 

--------- ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRADO ----- 

--------- Analisado o requerimento apresentado pelo munícipe e a informação 

emitida pelos Serviços de Fiscalização, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

perdoar ao vendedor na Feira Retalhista Humberto Pinto Emídio, o pagamento das 

taxas pela ocupação do terrado, entre os meses de Fevereiro e Setembro de 2008, 

uma vez que durante esse período o espaço não foi ocupado por motivo de força 

maior devidamente comprovado. -------------------------------------------------------------------

--------- FESTAS E ROMARIAS  --------------------------------------------------------------------- 

--------- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS PELA REALIZAÇÃO DA FESTA 

DE S.SEBASTIÃO – ÁGUEDA ---------------------------------------------------------------------- 

--------- Presente, a seguir, um requerimento através do qual a Comissão de 

Festas de S. Sebastião, de Águeda, solicita isenção de taxas para a realização 

dos respectivos festejos. ----------------------------------------------------------------------------

----- Analisado o assunto a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do 

Sr. Vereador Carlos Almeida, indeferir o requerido. -----------------------------------------

--------- OBRAS MUNICIPAIS  ---------------------------------------------------------------------- 

--------- RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS -------------------------------------------------- 

---------Vistoriada a totalidade das obras que a seguir se indicam, e verificando-se 

que as mesmas se encontram concluídas e na devida ordem, nenhuma observação 

havendo a fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou 

de falta de solidez pelas quais se deve responsabilizar as firmas adjudicatárias, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, receber definitivamente as obras em causa e 

proceder à restituição de todos os depósitos de garantia e diligenciar a extinção de 

outras eventuais cauções, nos termos do disposto no artigo 229º do Decreto-Lei nº 

59/99, de 02 de Março. --------------------------------------------------------------------------------

---------  MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA --------------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA NOGUEIRA, NA FREGUESIA DE TROFA. --

--------- ECOTRIL, LDª ---------------------------------------------------------------------------------

--------- REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SOUTELO, NA FREGUESIA DE 

MACINHATA DO VOUGA. ---------------------------------------------------------------------------

--------- CONSTRUTORA DA CORGA, SA -------------------------------------------------------

--------- ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA RUA DO VALE 
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DO SENHOR, QUE LIGA A FUJACOS, FREGUESIA DE RECARDÃES.----------

RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO JUNQUEIRO À 

EX E.N. 333. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE OBRAS . ------------- 

--------- Continuando os Trabalhos a Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar 

a seguintes prorrogações legais do prazo para conclusão das seguintes obras: ------

--------- LIGAÇÃO DA TRAVESSA DO RIBEIRINHO AO LARGO DO GINÁSIO 

CLUBE DE ÁGUEDA, NA FREGUESIA DE ÁGUEDA, até ao dia 18 de Maio último. 

--------- ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MACIEIRA DE ALCOBA – 3ª FASE –

ADUÇÃO, por um período de 30 dias. ------------------------------------------------------------ 

--------- TRABALHOS A MAIS ---------------------------------------------------------------------- 

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização dos 

seguintes Trabalhos a Mais ------------------------------------------------------------------------ -

--------- REPAVIMENTAÇÃO DA RUA FELICIANO CASTILHO (NINHO DE ÁGUIA) 

– Trabalhos a Mais no valor de 1.200,00€. ----------------------------------------------- ------

--------- ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MACIEIRA DE ALCÔBA – 3ª FASE, -

Trabalhos a Mais no valor de 611,97€. -----------------------------------------------------------

--------- CONCLUSÃO DO ARRANJO URBANISTICO DO ESPAÇO EXTERIOR AO 

CEMITÉRIO DA BORRALHA – Trabalhos a Mais no valor de 819,23€. ----------------- 

--------- AUTOS DE REVISÃO DE PREÇOS --------------------------------------------------- 

--------- Continuando os trabalhos foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Auto 

de Revisão de Preços nº 3 da Empreitada de Abastecimento de Água a Macieira de 

Alcôba, 3ª fase – 53,16€. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO FUTURO CENTRO DE ARTES -------- 

--------- Analisada a informação emitida a propósito da elaboração do projecto 

para o Futuro Centro de Artes, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder a 

um concurso público de concepção – 1ª fase do projecto, com a atribuição dos 

seguintes Prémios: ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Primeiro prémio – 12.500,00€. --------------------------------------------------------- 

--------- Segundo prémio –  7.500,00€. --------------------------------------------------------- 

--------- Terceiro prémio –   5.000,00€. ---------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos a Câmara deliberou, ainda, por 

unanimidade, revogar a deliberação tomada em 04 de Junho findo acerca do 

Centro Escolar Integrado Fernando Caldeira. --------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, aprovar o Projecto de Execução que foi presente e 
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proceder à abertura de Concurso Limitado, por Prévia Qualificação, para a 

adjudicação da empreitada do Centro Escolar Integrado Fernando Caldeira. ---------

--------- OBRAS PARTICULARES  ----------------------------------------------------------------- 

--------- REDUÇÃO DO VALOR DE TAXAS ------------------------------------------------------ 
--------- Presente, a seguir, os seguintes processos, tendo sido tomada as 

respectivas deliberações: --------------------------------------------------------------------------

------ JORGE MIGUEL GONÇALVES ALMEIDA (Procº Nº 629/08), residente na 

Rua do Lameirão , em Valongo do Vouga, solicita, ao abrigo do artº 6º, do 

Regulamento e Tabela de Taxas, a redução do valor das taxas referente à 

construção de habitação, sita no Lugar de Carvalhal da Portela. -----------------------

------- Analisados os elementos apresentados a Câmara deliberou, por 

unanimidade, deferir o requerido uma vez que a pretensão se enquadra no 

disposto do artº. 6º, do Regulamento e Tabela de Taxas. --------------------------------

------- PAULO SÉRGIO MARTINS SILVA (Procº Nº 332/06), residente na Rua de 

Nª. Srª. das Dores, no Lugar da Redonda, na freguesia de Valongo do Vouga, 

solicita, ao abrigo do artº 6º, do Regulamento e Tabela de Taxas, a redução do 

valor das taxas referente à construção de habitação, sita no Lugar da Redonda. --

--------- Analisados os elementos apresentados a Câmara deliberou, por 

unanimidade, deferir o requerido uma vez que a pretensão se enquadra no 

disposto do artº. 6º, do Regulamento e Tabela de Taxas. --------------------------------

------- JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO DUARTE  (Procº Nº 167/09), residente na 

Rua da Pateira, na Freguesia de Fermentelos, solicita, ao abrigo do artº 6º, do 

Regulamento e Tabela de Taxas, a redução do valor das taxas referente à 

construção de habitação, sita na referida Freguesia de Fermentelos. -----------------

------ Analisados os elementos apresentados, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, deferir o requerido uma vez que a pretensão se enquadra no 

disposto do artº. 6º, do Regulamento e Tabela de Taxas. ------------------------------ 

--------- RAQUEL SIMÕES GUIMARÃES  (Procº Nº 590/08), residente na Rua do 

Vale da Murta, na Freguesia de Fermentelos, solicita, ao abrigo do artº 6º, do 

Regulamento e Tabela de Taxas, a redução do valor das taxas referente à 

construção de habitação, sita na referida Freguesia de Fermentelos. -------------- 

--------- Analisados os elementos apresentados a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador João Clemente que deferiu o 
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requerido uma vez que a pretensão se enquadra no disposto do artº. 6º, do 

Regulamento e Tabela de Taxas. --------------------------------------------------------------- 

--------- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS ------------------------------------------ 

--------- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE RECARDÃ ES 

(Procº. nº. 492/97) com sede na Póvoa da Igreja, na Freguesia de Recardães, 

solicita, ao abrigo do artº 4º, do Regulamento e Tabela de Taxas, a isenção do 

pagamento de taxas referente à certidão de propriedade horizontal. ------------------ 

--------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. -----------------------

--------- A requerente já efectuou o pagamento da respectiva taxa  pelo que se 

deverá proceder à sua restituição. -----------------------------------------------------------------

--------- ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DA 

REDONDA (Procº. nº. 347/99) com sede No Lugar da Redonda, na Freguesia de 

Castanheira do Vouga, solicita, ao abrigo do artº 4º, do Regulamento e Tabela de 

Taxas, a isenção do pagamento de taxas referente à prorrogação do prazo da 

licença para construção  do pavilhão polivalente. ----------------------------------------------

--------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ----------------------- 

 

--------- ACORDO RELATIVO À OPERAÇÃO INTEGRADA DE 

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA RIA DE AVEIRO ----------------------------- 

--------- De seguida, a Câmara tomou conhecimento do teor do Acordo relativo à 

Operação Integrada de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro. ----------------

--------- TRANSPORTES ESCOLARES ---------------------------------------------------------- 

--------- ADESÃO AO PROC ESSO DE EMISSÃO DE REQUISIÇÕES DE 

TRANSPORTES, À C.P., POR VIA ELECTRÓNICA E APR OVAÇÃO DO 

PROTOCOLO RESPECTIVO ----------------------------------------------------------------------- 

--------- Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, aderir 

ao processo de emissão de requisições de transportes, à C.P., para os 

transportes escolares, por via electrónica e aprovar o respectivo Protocolo, que 

foi presente. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ASSUNTOS URGENTES ----------------------------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente, dada a urgência de que se reveste o mesmo, 

propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e na parte final do artigo 19.º do Código do Procedimento 
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Administrativo, que se inclua na Ordem de Trabalhos desta reunião o assunto 

que se segue – tendo todos os membros do Executivo considerado aceite a 

urgência, pelo que se passou, de imediato, à sua análise: -------------------------------

--------- II CONCURSO DE FOTOGRAFIA  ----------------------------------------------------

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, levar a 

efeito o II Concurso de Fotografia, sob o tema “Concelho em Mil Imagens”, nos 

termos do Regulamento que foi presente e aprovado. -------------------------------------

--------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS  ---------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 

ratificação dos despachos do Sr. Presidente que adjudicaram as seguintes 

empreitadas: ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO E 

REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO CONCELHO DE ÁGUEDA, à firma Teotónio & 

Filhos, Ldª, pelo valor de 140.374,25€. --------------------------------------------------------

--------- CRIAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS E CICLÁVEIS DE ÁGUEDA – 1ª 

FASE, à firma Arada – Engenharia e Gestão de Empreitadas, Ldª, pelo valor de 

227.483,63€. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- AQUISIÇÃO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL PARA O PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO E RESPECTIVO PROJECTO DE EXECUÇÃO E 

ESTUDO DE EMPACTE AMBIENTAL, à firma Geoestrutural, pelo valor de 

68.000,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ARRANJOS EXTERIORES À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÀGUEDA, à 

firma M.I.M. – Electricidade e Automação, Ldª, pelo valor de 141.485,00€. --------- 

---------- Eram vinte horas quando o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, 

da qual, para constar, se lavrou apresente acta, que eu, Ana Cristina Martins 

Tomás, Chefe de Divisão Jurídica e de Fiscalização, a redigi, subscrevo e assino 

com o Sr. Presidente. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


