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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 1/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 5 DE JANEIRO DE 2016 

 

--------Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, 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, ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA, LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA e JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar a Técnica Jurista Ana Isabel Serrano da 

Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereador Edson Santos, que se encontra de férias. ---------------------------------------------- 

----------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------- 

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

VEREADORES, ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL ----------------------------------------- 

---------Neste ponto da Ordem de Trabalho, tanto o Sr. Presidente como os Srs. 

Vereadores fizeram votos de um bom ano.--------------------------------------------------------- 

----------O Sr. Vereador Miguel Oliveira sugeriu que, face às dificuldades técnicas 

verificadas no acesso à plataforma eletrónica “Eu Participo” da Câmara Municipal no 

período de final de ano, se fizesse, uma nota explicativa do que sucedera, na página 

do facebook da autarquia, dirigida aos munícipes que nessa altura terão tentado 

aceder sem sucesso à referida página..--------------------------------------------------------------- 

---------ATAS DA DUAS REUNIÕES ANTERIORES ---------------------------------------------- 

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

reuniões anteriores, tendo-se dispensado 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. ------------------------------------ 

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

-----------MINUTA DE CONTRATO---------------------------------------------------------------------- 
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-------------EMPREITADA DE CONTROLO DE CHEIAS EM ÁGUEDA – 

INTERVENÇÕES NAS SECÇÕES DE VAZÃO DA PONTE DO CAMPO, DA PONTE 

DE ÓIS DA RIBEIRA E NO CANAL SECUNDÁRIO DO RIO ÁGUEDA “BY-PASS” EM 

ÁGUEDA – CANAL SECUNDÁRIO DO RIO ÁGUEDA – PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA 

– CONCLUSÃO (PROPOSTA 743/15); --------------------------------------------------------------- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado de 16 de dezembro de 2015, através do qual procedeu à 

aprovação da minuta do contrato da empreitada de “Controlo de Cheias em Águeda – 

Intervenções nas Secções de Vazão da Ponte do Campo, da Ponte de Óis da Ribeira 

e no Canal Secundário do Rio Águeda “By-Pass” em Águeda – Canal Secundário do 

Rio Águeda – Ponte de Óis da Ribeira - Conclusão”. --------------------------------------------- 

----------MINUTAS DE 1ºs CONTRATOS ADICIONAIS ------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou ratificar os Despachos do 

Senhor Presidente, datados de 17 e 18 de dezembro de 2015, através dos quais 

procedeu à aprovação, respetivamente das minutas dos 1ºs contratos adicionais das 

seguintes empreitadas: ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA (PROPOSTA 742/15); --

---------- Esta deliberação foi tomada por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira.------------------------------------------------------ 

-----------REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DA CERCIAG, DAS CARMELEIRAS DE 

CIMA, PINHAL DAS CABANAS E RUA DO POALHO (PROPOSTA 744/15); ------------------ 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade.-------------------------------------------- 

----------RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRA ---------------------------------------------------------- 

----------CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO PROÁGUEDA – ITARC (PROPOSTA 745/15):-- 

----------Tendo-se vistoriado os trabalhos referentes à Construção do edifício 

ProÁgueda – ITARC, nos termos do artigo 398.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, e verificando-se que os mesmos se encontram concluídos e na devida ordem, 

nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, 

indícios de ruína ou de falta de solidez pelas quais se deva responsabilizar o 

empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a obra 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: ---------------------------------------------------------- 

---------ABERTURA DE CONCURSO------------------------------------------------------------------- 

---------REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO – LOTE 1 (PROPOSTA 748/15) --- 

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte:--- 
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---------Aprovar o Projeto de Execução, Cadernos de Encargos e respetivo Programa 

de Concurso da Empreitada de “Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 1”;------------ 

---------Proceder à abertura do concurso público, para a referida obra, sem publicação 

internacional, nos termos previstos na alínea b) do art.º 19º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com vista a dar 

cumprimento ao artigo 38.º do referido Código, em que as peças de procedimento são 

integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de contratação pública, com o 

seguinte endereço: http://www.acingov.pt;------------------------------------------------------------ 

--------Constituir o júri do procedimento, nos termos da Proposta de Abertura de 

Procedimento anexa à presente proposta; ----------------------------------------------------------- 

--------Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109.º e o n.º 2 do artigo 69.º 

do Código dos Contratos Públicos, a delegar no Júri todas as competências 

necessárias à gestão do procedimento, designadamente: -------------------------------------- 

- Prestar esclarecimentos referentes às peças do procedimento (artigo 50.º); ------------- 

- Pronunciar -se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, os quais 

serão sujeitos a aceitação do órgão competente para contratar (artigo 61.º).--------------- 

-----------RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO ----------------------------------- 

-----------REQUALIFICAÇÃO URBANA – R. INFANTARIA 28, R. OUTEIRO, R. 

ESCOLA CENTRAL DE SARGENTOS, PRAÇA CONDE DE ÁGUEDA, INCLUINDO 

SOLUÇÃO MECÂNICA – REFORÇO DA LIGAÇÃO COTA ALTA/COTA BAIXA DA 

CIDADE (PROPOSTA 749/15); ------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente datado de 15 de dezembro do ano findo, através do qual aprovou as 

retificações às peças concursais, da obra identificada em epígrafe, nos termos do n.º 3 

artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o n.º 1 do artigo 109.º 

bem como com o n.º 2 do artigo 69.º do mesmo diploma legal e de acordo com a ata 

n.º 01 do respetivo júri do concurso. ------------------------------------------------------------------- 

-----------CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA ----------------------------------------- 

-----------CONTROLO DE CHEIAS EM ÁGUEDA – INTERVENÇÕES NAS SECÇÕES 

DE VAZÃO DA PONTE DO CAMPO, DA PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA E NO CANAL 

SECUNDÁRIO DO RIO ÁGUEDA “BY-PASS” EM ÁGUEDA – CANAL SECUNDÁRIO 

DO RIO ÁGUEDA “BY-PASS” EM ÁGUEDA (PROPOSTA 750/15);-------------------------- 

----------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

diligenciar o cancelamento da garantia bancária n.º 00125-02-1875605, datada de 7 

de agosto de 2013, emitida pelo Banco Comercial Portuguesa, e  apresentada pela 

firma Rosas Construtores, S.A. (Chefe do Consórcio) aquando do adiantamento 

concedido durante a execução da empreitada mencionada em epigrafe, uma vez que, 
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a partir do auto contratual n.º 5 até ao auto contratual n.º 19, inclusive, foi sempre 

efetuada a respetiva dedução do reembolso até perfazer o montante correspondente 

ao adiantamento, estando, neste momento a situação regularizada.-------------------------- 

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

---------DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE ADJUDICAÇÃO, SUJEIÇÃO AO 

REGIME AO CONTRA-ORDENACIONAL PREVISTO NA LEI E APROVAÇÂO DA 

ADJUDICAÇÂO AO CONCORRENTE CLASSIFICADO EM 2.º LUGAR ----------

LIMPEZA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (PROPOSTA 751/15) --------------------------- 

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

do despacho do Sr. Presidente, datado de 17 de dezembro do ano findo, através do 

qual procedeu à aprovação da declaração de caducidade da adjudicação do contrato 

para Aquisição de Serviços de Limpeza em instalações Municipais à empresa 

ECOSTAFF - FACILITY SERVICES, LDA, e da sujeição da mesma ao regime contra - 

ordenacional previsto no Código dos Contratos Públicos, bem como à ratificação do 

despacho que adjudica o contrato em referência à empresa FERLIMPA 2 - Limpezas 

Gerais e Manutenção, Lda, pelo valor global de 167.852,16€ (cento e sessenta e sete mil, 

oitocentos e cinquenta e dois euros e dezasseis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor, nos termos de condições apresentadas nos documentos que foram 

presentes e se encontram anexos à Agenda desta reunião. ------------------------------------ 

----------PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAR ----- 

----------ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO PARQUE URBANO DE 

ÁGUEDA E DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE 

ALTA VILA, MEDIANTE APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO, 

NO SEGUIMENTO DO CONCURSO DE CONCEÇÃO (PROPOSTA 756/15); ----------- 

-----------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 

presente processo, designado por Prestação de Serviço para elaboração do projeto de 

Execução do Parque Urbano de Águeda e Prestação de Serviço para elaboração do 

projeto de Execução da Requalificação do Parque de Alta Vila, mediante aplicação de 

procedimento por Ajuste Direto, de acordo com o previsto na alínea g) do n.º 1 do 

artigo 27.º do CCP, nos precisos termos da proposta que foi presente e se encontra 

arquivada junto à agenda desta reunião. ------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DO BAILE DE NATAL, LEVADO A EFEITO 

NO DIA 19 DE DEZEMBRO, PELO PROJETO JOVEM – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DE FERMENTELOS, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, EM 

FERMENTELOS (PROPOSTA 746/15); -------------------------------------------------------------- 
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---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Vereador João Clemente, datado de 14 de dezembro do ano findo, através do qual 

isentou a instituição Projeto Jovem – Associação Cultural e Recreativa de 

Fermentelos, do pagamento da licença especial de ruído referente ao Baile de Natal 

levado a efeito no passado dia 19 de dezembro. --------------------------------------------------- 

-----------PROGRAMA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS DO 

CONCELHO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------ACEITAÇÃO, FORA DO PRAZO, DE COMPROVATIVOS DE DESPESA EM 

PROJETOS APOIADOS PELA CÂMARA (PROPOSTA 747/15); ----------------------------- 

-----------No prosseguimentos dos trabalhos, analisada a proposta que foi presente, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar para análise, os comprovativos de 

despesa das seguintes Associações, apresentados fora do prazo previsto para o efeito 

, tendo, nesse seguimento, sido referido que, sobretudo no que se refere  à 

Associação Desportiva e Cultural de Jafafe, a Câmara não estará disponível para 

voltar a aceitar esta situação, que se apresenta recorrente: ------------------------------------ 

 ----------Associação Desportiva e Cultural de Jafafe; Liga dos Amigos de Aguada de 

Cima; All4Gym – Associação Gímnica de Águeda e Clube de Aventura da Bairrada.---- 

----------ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIROS ------------------------------------------------- 

-----------UNICEF (PROPOSTA 713/15); --------------------------------------------------------------- 

-----------Presente, a seguir, um pedido da UNICEF, a agência das Nações Unidas que 

tem como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar resposta 

às suas necessidades básicas e contribuir para o seu pleno desenvolvimento, a 

solicitar um apoio/donativo para apoio no desenvolvimento das suas atividades.--------- 

-----------Analisado o assunto, e tendo em consideração os fins a que o mesmo se 

destina, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir àquela Instituição um subsídio 

no valor 530,50€, correspondente a 2 Kit de água (cada um para 10 famílias) e 800 

doses de vacina contra sarampo.----------------------------------------------------------------------- 

---------ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA nº31/15 ----------------------------------------- 

--------- GINÁSIO CLUBE DE ÁGUEDA (GICA) (PROPOSTA 757/15); ----------------------  

---------De acordo com o disposto no artigo 46.º, n.º s 1 e 3 da Lei nº 5/2007, de 16 de 

janeiro, do artigo 3.º, n.º 1, alínea d) do Decreto-Lei nº 273/2009 de 1 de outubro, e da 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara 

deliberou por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e 

Miguel Oliveira, aprovar a adenda ao Contrato - Programa nº 31/2015, nos termos da 

minuta que se anexa e que faz parte integrante da presente proposta, que se encontra 

arquivada junto à Agenda desta reunião.------------------------------------------------------------- 

----------CEDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO -------------------------------------------------------- 
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--------- BELA VISTA (PROPOSTA 760/15); --------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, no âmbito do Protocolo 

existente entre a Autarquia e a D'Orfeu – Associação Cultural (Protocolo Nº 67/2011 e 

Adenda Nº 7/2015) ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 16 de dezembro 

do ano findo, através do qual aprovou a cedência do equipamento de som e luzes para 

a Festa de Natal que organizou para os seus utentes. ------------------------------------------- 

---------CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DO IVV PARA REALIZAÇÃO DE FESTA ----- 

----------NÚCLEO ASSOCIATIVO DE ESTUDANTES DE ÁGUEDA (NAE) (PROPOSTA 

761/15); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado de 16 de dezembro do ano passado, através do qual aprovou a 

cedência das instalações do Instituto do Vinho e da Vinha ao Núcleo Associativo de 

Estudantes de Águeda (NAE) para a realização, “FESTUNAG”, que decorrerá de 3 a 

10 de janeiro de 2016 -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------EDUCAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRÉMIO ESCOLAR “CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA” ---------------------------- 

--------MELHOR ALUNO DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE 

ÁGUEDA (PROPOSTA 741/15); ------------------------------------------------------------------------ 

---------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 

atribuição do prémio, no valor de 1.000,00€, ao melhor aluno da Licenciatura em 

Tecnologias da Informação (1.º Ciclo), da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Águeda, Carlos Gabriel Marta Silva.-------------------------------------------------------------------- 

------------CONTAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA -------------------------------------------------- 

-----------ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NO BANCO POPULAR (PROPOSTA 

752/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores e Paula Cardoso e Miguel 

Oliveira, de acordo com o disposto no artigo 6.º nº 1 da Norma de Controlo Interno, 

atualmente em vigor, abrir uma conta no Banco Popular, com um montante inicial de 

50 000,00€.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------FUNDOS DE MANEIO PERMANENTE---------------------------------------------------- 

------------CONSTITUIÇÃO (PROPOSTA 753/15) -------------------------------------------------- 

------------Nos termos do disposto no ponto 2.3.4.3. do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

janeiro, com as alterações que lhe foram sendo introduzidas, diploma que aprovou o 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), a Câmara deliberou, 

por unanimidade, tendo em vista o pagamento de despesas urgentes e inadiáveis, 
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proceder à constituição, para o ano económico de 2016, dos seguintes Fundos de 

Maneio Permanente, que serão geridos pelos funcionários mencionados: ----------------- 

----------Divisão Financeira e Administrativa – 1.000,00€ - Maria Moreira; ------------------- 

----------Piscina Municipal – 250,00€ - Adriana Mesquita; ---------------------------------------- 

----------Armazéns Municipais – 500,00€ - João Paulo Paradinha; ----------------------------- 

----------Biblioteca Municipal e Fórum da Juventude – 375,00€ - Helena Marques; -------- 

----------ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ÁGUEDA (OP-ÁGUEDA) --------------------- 

-----------1ª REVISÃO DO REGULAMENTO (PROPOSTA 754/15); ------------------------- 

----------De acordo com o disposto no artigo 100º e 101º do Código do Procedimento 

Administrativo, na alínea k) do nº1 do artigo 33º e na alínea g) do nº1 do artigo 25º, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Sr. Vereador Miguel Oliveira, nos termos da proposta que foi presente, 

aprovar a audiência dos interessados, que ocorre por consulta pública, pelo prazo de 

30 dias seguidos, a 1ª Revisão do Regulamento do Orçamento Participativo de 

Águeda, com a redação que foi proposta e aprovada e se encontra arquivada junto à 

Agenda da presente reunião.---------------------------------------------------------------------------- 

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

----------CEDÊNCIA DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EB1 DE 

VALE DOMINGOS ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- AO GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE VALE DOMINGOS E À 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE VALE DOMINGOS (PROPOSTA 

755/15); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Tendo em vista o empenho em apoiar iniciativas que prossigam os interesses 

coletivos da população do Concelho, a Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o 

direito de utilização das instalações da EB1 de Vale Domingos, que se encontram 

encerradas, nos termos do protocolo que foi presente e aprovado e se encontra 

arquivado junto à Agenda desta reunião.------------------------------------------------------------- 

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

---------CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA ------------------------------------------------ 

--------- MARIA CILENE ABRANTES NAVAIS (PROPOSTA 758/15);------------------------- 

 ---------Tendo em vista que a pretensão da requerente cumpre o disposto no nº 4, do 

art.º 6.º do Decreto-Lei nº.555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei nº.136/14, de 9 de setembro, uma vez que o prédio se situa em perímetro 

urbano e as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento 

público, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir certidão de destaque de uma 

parcela de terreno com a área de 1665,00m², a destacar de um prédio com a área total 
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de 2768,00m² sita na Rua da Catraia, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 

cuja proprietária é Maria Cilene Abrantes Navais residente na Rua da Catraia, na 

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

-----------RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO --------------------------- 

---------- ROSAS CONSTRUTORES, SA (PROPOSTA 759/15) -------------------------------- 

---------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber definitivamente 

as obras de urbanização do loteamento urbano, titulado pelo Alvará n.º 3/00, 

localizado no Lugar de Serralhas, em Mourisca do Vouga, na União de Freguesias de 

Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, propriedade da firma Rosas Construtores, Sa., 

com sede na Rua do Casarão, em Vale Grande, na Freguesia de Aguada de Cima, 

uma vez que, depois de efetuada vistoria às obras, se verificou que as mesmas se 

encontram concluídas não havendo nenhuma observação a fazer quanto ao modo 

como os trabalhos se encontram executadas. ------------------------------------------------------ 

--------Eram dez horas e cinquenta minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser 

assinada, obrigatoriamente pelo Sr. Presidente e por mim, Ana Isabel Serrano da 

Silva, Técnica Superior, tendo as deliberações sido aprovadas em minuta no final da 

reunião, nos termos do artigo 57.º, n.º 3, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----- 
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