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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 15/15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 4 DE AGOSTO DE 2015 

 

 

---------Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e quinze, na Sala de Reuniões 

dos Paços do Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, sob a 

presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, e com a presença 

dos Srs. Vereadores ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, LUIS MIGUEL 

MARQUES VIDAL OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e EDSON 

CARLOS VIEGAS SANTOS.----------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ROSA SILVANA SÁ MARINHEIRO.----------- 

---------Eram nove horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-Presidente declarou aberta 

a reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. 

Presidente e pela Sr.ª Vereadora Paula Cardoso que se encontram de férias.------------- 

--------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------ 

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

VEREADORES ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, usou da palavra o Sr. Vereador Miguel 

Oliveira, para perguntar para quando se prevê a conclusão das obras no Canal 

Secundário do Rio Águeda “By-Pass” em Águeda, tendo o Sr., Vice-Presidente 

informado que se espera para breve, que está já em curso a execução do acesso à 

Ponte, última fase da empreitada. ---------------------------------------------------------------------- 

----------ATAS DAS REUNIÕES N.º 5 EXTRAORDINÁRIA E N.º 14 ORDINÁRIA --------- 

--------- Continuando os trabalhos, foram aprovadas, por unanimidade, as atas das 

reuniões n.º 5 extraordinária e n.º 14 ordinária, tendo-se dispensada a sua leitura, uma 

vez que foram disponibilizadas aos Srs. Membros do Executivo, juntamente com a 

documentação referente a esta reunião. -------------------------------------------------------------- 

-------- De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos da Ordem 

do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, arquivados na 

Aplicação Informática, junto à Agenda da presente reunião. ------------------------------------- 

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

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

-------- LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A FESTA DO PEIXE (PROPOSTA 

415/15)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Vereador João Clemente, datado de 16 de julho último, através do qual foi deferida 

a isenção do pagamento de taxas da licença especial de ruído referente à festa do 

Peixe, que a Banda Marcial de Fermentelos, realizou de 17 a 19 de julho, em 

Fermentelos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A FESTA DO LEITÃO (PROPOSTA 

416/15) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Foi, também, deliberado, por unanimidade, isentar a Acoag – Associação 

Comercial de Águeda, do pagamento de taxas da licença especial de ruído, referentes 

às ações a realizar no âmbito da Festa do Leitão, a realizar nos dias 9 a 13 de 

setembro, no Largo1º de Maio, nesta cidade.-------------------------------------------------------- 

----------ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ------------------------------------------------------------------- 

----------ACOAG - FESTA DO LEITÃO 2015 (PROPOSTA 432/15) ----------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista que se 

trata, não só, de um evento com expoentes máximos da divulgação da riqueza 

gastronómica e artesanal do Município de Águeda, mas também das suas variadas 

atividades económicas, registando uma elevada afluência de visitantes, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, no valor de 50.000€, à Associação 

Comercial de Águeda (ACOAG) destinado a comparticipar a realização da 22ª Festa do 

Leitão assado à Bairrada e a 18ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Águeda.------ 

-----------DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DA 

EB DE MOURISCA DO VOUGA ------------------------------------------------------------------------- 

--------- PIONEIROS ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MOURISCA DO VOUGA (PROPOSTA 

435/15) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do 

Sr. Vereador Miguel Oliveira, celebrar, com a Associação de Pais de Mourisca do 

Vouga “Os Pioneiros”, o Contrato-Promessa de Comodato que foi presente e aprovado, 

anexo à proposta em apreço, com vista à cedência das instalações da Escola Básica e 

Jardim de Infância de Mourisca do Vouga, para implementação das respostas CAO 

(Centro de Atividades Ocupacionais) e Lar Residencial ambas destinadas à população 

portadora de deficiência.-----------------------------------------------------------------------------------  

----------O Sr. Vereador Miguel Oliveira apresentou a seguinte Declaração de Voto 

 Vencido:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------”Votei vencido a proposta 435/15 por entender que, na cedência de uso do 
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património em causa, deveria ser atendida a pretensão da União de Freguesia de Trofa 

Segadães e Lamas do Vouga, como aliás aconteceu em todos os casos anteriores 

apreciados por esta Câmara. Além disso, as propostas preteridas estão claramente 

densificadas, ao contrário da proposta que agora se aprovou”. --------------------------------- 

----------PROTOCOLOS ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------PROJETO SAMA ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos a Câmara, depois de analisar cada um dos processos, 

deliberou, ratificar os Despachos do Sr. Presidente, datados de 21 de julho último, 

através dos quais aprovou os seguintes protocolos, referentes ao projeto SAMA, que 

se encontram arquivados na Aplicação informática, junto à Agenda desta reunião: ------- 

------------INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA EM 38 NOVOS POSTOS DE 

APOIO NA E.N. 230 ENTRE O KM 25+779 E O KM 27+814 (PROPOSTA 417/15) ------- 

-----------Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------- 

----------INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA EM APOIOS EXISTENTES DA EDP 

NA EN 336 ENTRE O KM 2+700 E O KM 3+000 (PROPOSTA 418/15);---------------------- 

----------Aprovado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira.---------- 

---------INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA EM APOIOS EXISTENTES DA EDP 

NA EN 336 ENTRE O KM 5+600 E O KM 7+000 (PROPOSTA 419/15);---------------------- 

----------Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 

---------INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA EM 43 NOVOS POSTES DE APOIO 

NA EN 336 ENTRE O KM 3+120 E O KM 5+600 (PROPOSTA 420/15);---------------------- 

---------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 

----------POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO – SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DA RIA DE AVEIRO, S.A. ------------------------------------------------------------ 

---------- PARQUE DE ESPINHEL (PROPOSTA 421/15)------------------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 

3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o Protocolo 

celebrado, a 4 de julho de 2015, entre o Município de Águeda e a Sociedade Polis, 

através do qual foi entregue ao Município de Águeda a gestão dos trabalhos realizados 

no âmbito da Empreitada de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos – 

Parque de Espinhel.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------ADENDA AO PROTOCOLO COM A EDP DISTRIBUIÇÃO-ENERGIA S.A. 

PARA ABASTECIMENTO EM AT DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - 

AGUEDA (PEC-AGUEDA)( PROPOSTA 439/15).--------------------------------------------------- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, depois analisar todo o 
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processo, aprovar a Adenda ao Protocolo celebrado com EDP Distribuição-Energia 

S.A., com vista ao abastecimento em AT do Parque Empresarial do Casarão – Águeda 

(PEC – Águeda).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ------------------------------------------------------ 

----------PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL ------------------------------------------------------------- 

----------ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO PARA RESIDÊNCIAS 

UNIVERSITÁRIAS (PROPOSTA 422/15);------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, foi analisada e aprovada a proposta que foi presente, com vista 

a que seja conferido parecer prévio favoravel, de acordo com a alínea dd) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do 

artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, com a aplicação do regime 

previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro, e autorização, em 

conformidade com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 

para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, para a 

contratação da prestação de serviços, nos temos e condições da presente proposta e 

caderno de encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço para a 

“Elaboração de Projeto de Requalificação de Edifícios para Residências Universitárias”, 

mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Directo, de acordo com o regime 

previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP.------------------------------------------------ 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Miguel Oliveira.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------APROVAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO -------------------------------------------------------------- 

--------SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIA E RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES 

DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA (PROPOSTA 436/15).------------------------------------------- 

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

Aquisição de serviço para limpeza da via e restabelecimento das condições de 

segurança rodoviária, nos termos da proposta que foi presente, sem valor monetário, à 

empresa Eurosistra Portugal, Lda., com efeitos à data da celebração do contrato 

escrito, celebrado pelo prazo de 1 (um) ano, com possibilidade de renovação 

automática em iguais e sucessivos períodos, até ao prazo máximo total de 3 (três) 

anos, a efetuar nos termos e condições definidas no caderno de encargos e em 

conformidade com a proposta apresentada.---------------------------------------------------------- 

----------TOPONIMIA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------REDE VIARIA - ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------UNIÃO DE FREGUESIAS DE ÁGUEDA E BORRALHA (PROPOSTA 423/15);--- 
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----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, na sequência da resolução 

tomada em 31 de março de 2015 pela União de Freguesias de Águeda e Borralha que 

aprovou, em Assembleia de Freguesia, por solicitação dos moradores da rua em 

causa, que apresentaram um abaixo assinado nesse sentido, proceder à alteração do 

topónimo da Rua sita na Quinta Vale do Agude, em Assequins, para Nascente, sem 

saída, atualmente denominada “Swing Águeda Jazz” para Rua Godofredo Duarte. ------ 

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

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

----------LITAN - Estantes Metálicas, Lda.(PROPOSTA 424/15)---------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o 

disposto na alínea e) do artigo 19.º/I, do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, isentar a firma LITAN – Estantes Metálicas, Lda., com sede na Zona Industrial 

da Giesteira, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, do pagamento das taxas 

referentes às obras de construção de um armazém num terreno sito no Regote, no 

Lugar de Assequins, na União de Freguesias de Águeda e Borralha.-------------------------- 

----------FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ÁGUEDA (PROPOSTA 437/15);----------- 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

isentar a Fábrica da Igreja Paroquial de Águeda, com seda na Rua Arcebispo Primaz, 

na União de Freguesias de Águeda e Borralha, do pagamento das taxas relativas ao 

processo de ampliação da Casa Paroquial – CEFAS, nos termos do disposto na alínea 

e) do n.º 1 do artigo 18.º/I do Código Regulamentar do Município de Águeda. ------------- 

---------ACÇÃO SOCIAL ----------------------------------------------------------------------------------- 

---------APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE HABITAÇÃO 

(PROPOSTA 425/15);--------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de 

analisar a proposta que foi presente e tendo em vista o disposto na alínea v), do n.º 1, 

do artigo 33.º, da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, na alínea b), do n.º 1, do artigo 

54.º/E1 do Código Regulamentar do Município e considerado a situação económica do 

agregado familiar de Maria Isabel Rodrigues Antunes, que se encontra a recuperar a 

mobilidade, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), que lhe 

provocou a perda da coordenação motora e ficou acamada, apoiar a execução das 

obras necessárias para a eliminação das barreiras arquitetónicas que limitam o acesso 

da munícipe às divisões da casa, nomeadamente da cozinha, através da atribuição de 

um apoio financeiro no valor de 1.000,00€, para comparticipar no custo da mão de obra 

e na aquisição de material elétrico, uma vez que os munícipes já tem grande parte dos 

materiais necessários, oferecidos por diversas entidades. --------------------------------------- 

----------APOIO NA RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - REDE ELÉTRICA 

(PROPOSTA 426/15); -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

tendo em vista a situação sócio-económica do respetivo agregado familiar e o disposto 

na alínea a), do artigo 55.º/E1 do Código Regulamentar do Município, apoiar a 

reconstrução da habitação de Ermelinda Carina Almeida da Silva, que foi destruída por 

um incêndio em 2007, através da aquisição dos materiais necessários para as 

canalizações e abastecimento de eletricidade, incluindo a sua aplicação, a adjudicar à 

empresa ”Electro-Mourisca – Soluções Elétricas e Sanitárias, Lda”, pelo valor de 

1.324,80€, ao qual será adicionado o IVA à taxa em vigor, o que perfaz um total de 

1.629,50€, que será pago após verificação da conclusão da canalização e da 

instalação de eletricidade, por técnicos da autarquia.---------------------------------------------- 

----------APOIO AO PATRIMÓNIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ÁGUEDA, PARA 

REPARAÇÃO DE HABITAÇÃO (PROPOSTA 428/15);--------------------------------------------- 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 

com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, conceder um apoio financeiro no valor de 4.674,00€ ao Património dos 

Pobres da Freguesia de Águeda, para comparticipar as obras de reabilitação de uma 

das suas habitações, situada na Rua das Carmeleiras de Cima, na localidade de 

Paredes, que carece de intervenção urgente ao nível das infraestruturas, por forma a 

possibilitar alojamento de uma família.----------------------------------------------------------------- 

----------EDUCAÇÃO-ESCOLAS------------------------------------------------------------------------- 

----------PROTOCOLOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

15/15,1 2015-07-28



 7 

ESCOLARES DO 1º CICLO NO ANO LETIVO 2015/2016 - REALIZAÇÃO DE 

PARCERIAS (PROPOSTA 427/15);--------------------------------------------------------------------- 

----------A seguir, foi deliberado, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Miguel 

Oliveira, aprovar o proposto pela Divisão de Desenvolvimento Local / Serviço de 

Educação, no que se refere à cessação dos protocolos de parceria, referentes ao 

fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, 

celebrados com as Instituições mencionadas no quadro I, que a seguir se descriminam, 

atendendo à reorganização do parque escolar do concelho e consequentes 

encerramentos de estabelecimentos de educação:------------------------------------------------- 

----------Associação Social e Cultural de Serém; ----------------------------------------------------- 

----------Centro de Apoio Social e Animação de Segadães –------------------------------------ -

---------CASAS------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Centro de Bem-Estar Social de Macinhata do Vouga-------------------------------------  

----------Centro Social de Belazaima do Chão--------------------------------------------------------- 

----------Liga dos Amigos de Aguada de Cima – LAAC---------------------------------------------- 

----------Ninho Académico – Cooperativa de Ensino e Cultura------------------------------------ 

----------Associação de Pais da Mourisca do Vouga – Os Pioneiros----------------------------- 

----------Mais foi deliberado, atendendo, às dúvidas suscitadas, retirar, para melhor 

apreciação, a proposta de aprovação de novos Protocolos/Adendas, com as 

Instituições referidas no quadro II anexo à presente proposta.----------------------------------- 

----------CESSAÇÃO DO PROTOCOLO DE PARCERIA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES 

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (PROPOSTA 434/15);--------------------------------- 

----------Tendo em vista as dúvidas suscitadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar esta proposta, para melhor apreciação.------------------------------------------------------- 

----------PATRIMÓNIO --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A 

EMPRESA ALVES, LDA, REFERENTE A PRÉDIO SITO EM ASSEQUINS (PROPOSTA 

429/15);--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra 

do Sr. Vereador Miguel Oliveira, ao abrigo do disposto na alínea ee) e na alínea ff) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com as 

disposições do artigo 1129.º e seguintes do Código Civil, aprovar o Contrato de 

Comodato, a celebrar entre a firma Alves & Alves, Lda. e o Município de Águeda, para 

cedência do prédio urbano propriedade do municipio, sito na Av. Dr. Oliveira Salazar – 

Águeda, na união de freguesias de Águeda e Borralha, concelho de Agueda, inscrito na 
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respetiva matriz predial urbana sob o artigo 46 da União de freguesia de Águeda e 

Borralha e descrito na Conservatória do Registo Predial de Águeda sob a descrição 

11317 e o prédio urbano, sito em Vila Fria ou Assequins, na união de freguesias de 

Águeda e Borralha, concelho de Agueda, inscrito na respetiva matriz predial urbana 

sob o artigo 4047 da União de freguesia de Águeda e Borralha e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Águeda sob a descrição 11313, onde a referida 

empresa irá retomar a sua atividade, depois do incêndio ocorrido nas instalações da 

empresa, que destruiu parcialmente a fábrica, obrigando a empresa a parar a sua 

laboração, com prejuízos para o Municipio, a nível económico e social. --------------------- 

---------O Sr. Vereador Miguel Oliveira, proferiu uma Declaração de Voto Vencido que se 

transcreve na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------”Votei vencido a proposta 429/15 porque os edifícios e terrenos aí mencionados 

foram adquiridos pelo Sr. Presidente da Câmara, em nome do Município, para aí 

instalar o Museu da Indústria de Águeda”.------------------------------------------------------------- 

---------Interveio o Sr. Vereador João Clemente, que face à Declaração de Voto do Sr. 

Vereador Miguel Oliveira, disse tratar-se de uma situação de caráter excecional e 

temporário, e porque está causa a manutenção de postos de trabalho e a continuidade 

da atividade industrial de uma empresa importante para o concelho de Águeda, além 

de que esta decisão de cedência do imóvel não inviabiliza a instalação e o fim para o 

qual o prédio foi adquirido. -------------------------------------------------------------------------------- 

----------APROVAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO - CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO 

EDIFICIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE MACIEIRA DO VOUGA, PARA 

FUNCIONAR COMO RESTAURANTE TIPICO (PROPOSTA 431/15); ------------------------ 

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a Zulmira Maria 

Carvalhal Marques a concessão de exploração do edifício da antiga escola primária de 

Macieira de Alcôba, por um período de 5 anos contados da data da outorga do 

contrato, nos termos e condições definidas no Caderno de Encargos e em 

conformidade com a proposta apresentada.---------------------------------------------------------- 

---------PRÉMIOS CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA ------------------------------------------- 

---------MELHOR ALUNO DO ENSINO BÁSICO (3º CICLO) DO ANO LETIVO 

2014/2015 DO INSTITUTO DUARTE DE LEMOS (PROPOSTA 433/15); -------------------- 

----------No prosseguimento do trabalhos a Câmara deliberou, por unanimidade, de 

acordo com o Artigo 5.º/G2, ponto 3, Código Regulamentar do Municipio de Águeda, 

atribuir o prémio, no valor de 250,00€, ao melhor aluno do ensino básico (3º ciclo) do 

Instituto Duarte de Lemos, referente ao ano letivo 2014/2015, Marta Silva Serra.---------- 
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----------PROPOSTA DE GEMINAÇÃO ENTRE AGUEDA E MADALENA DO PICO, 

NOS AÇORES (PROPOSTA 438/15);------------------------------------------------------------------ 

----------Seguidamente, foi deliberado, por unanimidade e aclamação, depois de 

analisado todo o processo, aprovar a Geminação entre os Municípios de Águeda e 

Madalena do Pico, conforme Minuta do Acordo que foi presente e aprovado, tendo, 

também merecido parecer favorável do Executivo Municipal da Madalena do Pico. ------ 

----------Mais foi deliberado, de acordo com as alíneas t) do n.º 1 do artigo 25.º e ccc) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução  a 

aprovação da Assembleia Municipal e proceder, no caso de ser aprovado, à 

constituição de uma comissão com representantes das duas autarquias, a designar 

pelos respetivos Presidentes de Câmara, para a operacionalização de Protocolo de 

Cooperação ao abrigo da Geminação, com um Plano de Ações, que resultem em 

externalidades positivas para as populações e instituições locais.----------------------------- 

----------PESSOAL ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL 

DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR (PROPOSTA 430/15) ------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 3 do 

artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o Despacho do Sr. 

Vereador João Clemente, datado de 23 de julho último, através do qual aprovou a 

prorrogação do prazo para elaboração do relatório final do Procedimento Disciplinar a 

que se refere a proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, fixado no n.º 1 do artigo 219.º da LTFP, até 

ao limite total de 20 dias.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Rosa Silvana Sá Marinheiro, 

Técnica Superior Jurista, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Vice-Presidente. ---- 
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