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ATA DA NÚMERO 19/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 

 

---------Aos vinte dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e dois, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES 

DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS, MARLENE DOMINGUES GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, 

DANIELA ALEXANDRA PEREIRA HERCULANO, LUÍS HERCULANO HENRIQUES 

PINHO e ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA. ------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, MARIA DE LURDES DUARTE DA 

FONSECA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

--------Neste ponto das informações o Sr. Presidente principiou por partilhar que a 

Câmara  obteve a classificação de prata no projeto Top 100 destinos Sustentáveis, no 

qual o Município participa desde 2018 e submetido a boas práticas de 

sustentabilidade, no âmbito do projeto Green Destinations. ----------------------------------- 

--------Afirmou o Sr. Presidente que era com o maior orgulho que apresentava o 

Certificado de sustentabilidade e a bandeira alusiva a esse feito, que não teve 

qualquer custo para a município, mesmo com a inscrição, que foi gratuita. --------------- 

--------A seguir, o Sr. Presidente informou que foi recebida do tribunal Administrativo e 

Fiscal de Aveiro a informação de que a impugnação apresentada pela empresa 

Terraços do Mirante Atividades Hoteleiras, proprietária do hotel In Gold & Spa, 

relativamente ao licenciamento de obra em frente ao hotel, foi considerada 

improcedente uma vez que foram cumpridos todos os preceitos legais e a obra objeto 

da reclamação foi devidamente licenciada. -------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Antero Almeida, que interveio a seguir, referiu-se ao contrato 

celebrado com a Cofina, com vista à divulgação da Pateira, pelo que questiona se foi 

só a esta empresa, de nível nacional, que foi encomendada a prestação deste serviço, 

porque existem muitos outros órgãos de comunicação social, tanto de âmbito regional 

como local, que considera que é importante apoiar, pelo que, na sua opinião, 

poderiam, também esses, ser contratados para prestar o serviço em causa. ------------ 

-------O Sr. Presidente informou que este processo está integrado num Orçamento 

Participativo, a nível Nacional, e que a Câmara está apenas a implementar o proposto 

pelos promotores do mesmo. -------------------------------------------------------------------------- 
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--------O Sr. Vereador Antero Almeida, a seguir, informou que reparou num contrato 

celebrado pela Câmara, em que a importância de adjudicação, quando indicado 

numericamente, tem um valor diferente do indicado por extenso, pelo que é da maior 

importância averiguar, uma vez que se trata de verba a pagar pela Câmara. ------------ 

--------De seguida, interveio o Sr. Vereador Luís Pinho, que disse regozijar-se com a 

publicação, em Diário da República, do anuncio n.º 213/2022, relativo à determinação 

da Direção-Geral do Património Cultural em proceder à abertura do procedimento de 

classificação da Igreja de São Pedro, Matriz de Valongo do Vouga, incluindo o 

património móvel integrado.----------------------------------------------------------------------------- 

--------Sobre esta questão o Sr. Presidente informou que o processo foi encetado pela 

Câmara e um grupo de munícipes de Valongo do Vouga sendo sua opinião que o caso 

está bem encaminhado e que se espera um bom resultado. ---------------------------------- 

-------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu vários assuntos 

relacionados com a Educação nomeadamente:--------------------------------------------------- 

-------Manutenção dos Edifícios Escolares; estando prestes a terminar o contrato 

celebrado para a prestação deste serviço, gostaria de saber se a Câmara está atenta 

a esse questão e se tem alguma alternativa estudada. ----------------------------------------- 

--------A rua Joaquim Valente de Almeida, em frente a Escola Adolfo Portela, é uma 

reta onde, por vezes, se circula a alta velocidade, com risco para a segurança dos 

alunos, pelo que solicita que sejam tomadas medidas dissuasoras de grandes 

velocidades, como sejam lombas, sinalização e maior visibilidade das passadeiras 

para peões. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Teve conhecimento de dificuldade colocados a pessoal docente e não docente 

de alguns estabelecimentos escolares em aceder aos refeitórios escolares, entende 

que se deveria averiguar e tentar resolver a situação porque, em seu entender, é 

benéfico para os alunos que o referido pessoal almoce juntamente com eles. ---------- 

-------Sabe que o pessoal não docente, que presta funções no Agrupamento de 

Escolas Águeda Sul, cumpre o rácio estabelecido mas que, na prática, se sente a 

necessidade de aumentar esse pessoal, para o eficiente funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino respetivos, pelo que solicita que a Câmara tenha isso em 

contra e diligencie para que lá seja colocado mais auxiliares da ação educativa. ------- 

-------Oportunamente a Câmara adotou como prioridade a realização de obras na 

Escola Adolfo Portela pelo que pretende saber em que ponto se encontra esse 

processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Teve conhecimento de falta de adequação do Software instalado pela Câmara 

para gerir o carregamento dos cartões escolares, pelo que gostaria de saber se o 

assunto já foi resolvido e se o procedimento já está operacional. --------------------------- 
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-------O Sr. presidente informou que foi ontem realizada uma reunião do Conselho 

Municipal de Educação e que algumas das questões abordadas pelo Sr. Vereador 

também lá foram colocadas e foi tomado nota para a sua resolução. ---------------------- 

-------Quanto às obras na Escola Adolfo Portela, o Sr. Presidente informou que o 

projeto do Parque Escolar foi considerado exagerado e, neste momento, o mesmo 

está a ser objeto de reformulação para se candidatar a obra aos fundos do Programa 

Portugal 2030. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Relativamente à rua Joaquim Valente de Almeida, o Sr. Presidente informou que 

existe lá uma depressão, que se deve ao abatimento do piso na sequencia da abertura 

de uma vala para saneamento e que já se está a tratar da sua reparação, estando 

também prevista uma intervenção em toda a via. ------------------------------------------------ 

--------A velocidade em que se transita naquela via, acrescentou o Sr. Presidente, é 

também uma preocupação da Câmara, que vai tentar resolver da melhor forma. ------- 

-------De seguida interveio a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio, que principiou por dizer que, 

efetivamente, de inicio, os encarregados de educação tiveram algumas dificuldade em 

carregar os cartões escolares através da plataforma que a Câmara lançou este ano, 

mas que, presentemente, a situação está resolvida. -------------------------------------------- 

--------Acrescentou esta Sr.ª Vereadora que a questão do acesso às refeições 

escolares pelos professores e pessoal não docente está também resolvida. ------------ 

--------Referindo-se à falta de pessoal não docente nos estabelecimentos de ensino, a 

Sr.ª Vereadora Marlene Gaio informou que não se trata tanto de falta de pessoal, 

porque existe pessoal suficiente, o que se passa é o grande absentismo que se 

verifica e a dificuldade em substituir essas pessoas, algumas por longos períodos de 

tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Disse, ainda, a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio que, não obstante as escolas em 

Águeda terem um ótimo rácio em termos de pessoal não docente - ainda há pouco 

tempo se admitiram mais trinta auxiliares da ação educativa - existem alguns alunos 

com necessidade especiais, em que para cada um é necessário uma funcionária, o 

que, acrescentando o absentismo, reduz muito a quantidade desse pessoal. ------------ 

--------Informou, ainda a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio, que para fazer face a  

constrangimento, para não prejudicar os alunos, a Câmara está a recrutar mais 

pessoal através de recibos verdes, estando a ser estudada a possibilidade de recorrer 

a empresas de trabalho temporário e até à prestação de horas extraordinárias. -------- 

--------Entretanto, conclui a Sr.ª Vereadora, a Câmara está a tratar da abertura de novo 

concurso para admissão de mais trinta auxiliares de ação educativa. ---------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que interveio a seguir, comentou a noticia 

de que a funcionária administrativa da Unidade de Saúde de Mourisca do Vouga iria 
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entrar em gozo de férias e que, por isso, esse serviço iria encerrar, até ao fim do mês, 

e a médica que ali presta serviço seria deslocada para a Unidade de Saúde de 

Valongo do Vouga. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente disse que tem duvidas sobre a solução encontrada e que tem 

marcada, ainda para hoje, uma reunião com os Presidentes da União de freguesias de 

Trofa Segadães e Lamas do Vouga e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga para 

analisarem a situação. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Presidente disse que lamentava que a 

Unidade de Saúde de Mourisca do Vouga encerrasse pela funcionária administrativa 

ter gozado as férias a que tinha direito e que o ACeS do Baixo Vouga não tenha 

acautelado essa situação, porque tinha conhecimento de que isso ia acontecer e tem 

competência para contratar pessoal, nem que fosse por Recibos Verdes, para sanar 

uma questão pontual. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Acrescentou ainda o Sr. Presidente que a Câmara não podia impedir nem 

remediar esta situação, porque não tem competências para contratar pessoal para 

exercer funções nos serviços de saúde e que quem tomou essa resolução, de encerrar 

uma Unidade de Saúde e de mandar a médica que ali prestava serviço para outra, tem 

que o assumir, porque para ele são tão cidadãos de Águeda, tanto os da Freguesia de 

Valongo do Vouga como os da União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do 

Vouga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que retomou o uso da palavra, disse que 

acredita que, no inicio do próximo ano, haverá condições para discutir o assunto da 

transferência de competências da saúde do Poder Central para as Câmaras 

Municipais, previstas na Lei n.º 50/18, de 16 de agosto - Lei-quadro da transferência 

de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais. ------- 

--------O Sr. Presidente informou que, neste momento, com a carência de auxiliares de 

ação médica no serviço nacional de saúde e com o que se perspetiva, nomeadamente 

a nível de aposentações de médicos, diminuindo bastante o número daqueles 

profissionais de saúde, não existindo profissionais para suprir as necessidades, não é 

de animo leve que se encara o futuro em termos de cuidados de saúde. ----------------- 

------De seguida, o Sr. Presidente referiu as démarches que fez para dotar a União de 

freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira e Agadão de um médico de família e 

de como foi gorada a solução que foi encontrada. ----------------------------------------------- 

-------Também o Sr. Vereador Luís Pinho se pronunciou sobre este assunto para dizer 

que lhe parece existir uma disfuncionalidade entre o ACeS do Baixo Vouga e a 

Câmara Municipal, o que lamenta, porque são dois órgãos com responsabilidades e 

parece que estão a desconfiar um do outro e que, de acordo com o que afirma o Sr. 
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Presidente, há mais de um ano que anda a ser enganado pelo Diretor daquele 

organismo, o que é insustentável. -------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que lhe parece 

existir um problema estrutural no Ministério da Saúde e que o que se passa em 

Águeda  se passa, também, em outros concelhos. ---------------------------------------------- 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que a Câmara investiu milhares de Euros na 

construção e melhoramento de estruturas de saúde mas o acesso dos munícipes a 

cuidados de saúde se agravou, porque não existem médicos, não existem assistentes 

técnicos e não existem transportes para os doentes se deslocarem aos locais onde 

possam aceder a esses cuidados, pelo que se deveriam repensar as políticas de 

acesso à saúde, não sendo suficiente apenas o investimento em betão. ------------------ 

--------O Sr. Presidente informou que todas as Unidades de Saúde recuperadas pela 

Câmara tiveram a concordância do ACeS do Baixo Vouga e foram dotadas dos meios 

humanos necessários ao seu funcionamento. ---------------------------------------------------- 

--------Referiu, ainda, o Sr. Presidente que a maior preocupação da Câmara é o bem 

estar da população e que, neste caso da saúde, tudo tem feito para que todos tenham 

acesso aos melhores cuidados, informando que, além das intervenções que foram 

feitas em Unidades de Saúde, se prevê a mudança da de Mourisca do Vouga para o 

edifício da Pré-Escola, onde presentemente funciona o Centro de Dia dos Pioneiros, 

por se considerar que ali vai ficar com melhores condições e melhor localizada, 

beneficiando os utentes e os profissionais que ali exercem as suas funções. ------------ 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho, relativamente a este assunto das dificuldades de 

acesso a cuidados de saúde, sugeriu que se constituíssem Unidades Locais Móveis, 

como já existem em outros Municípios. ------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, usou da Palavra o Sr. Vereador Vasco de Oliveira para transmitir a 

sua experiência, enquanto Presidente da União de Freguesia de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão, para que fosse colocado um médico  na Unidade de 

Saúde local, considerado do maior interesse para a população, dada a sua elevada 

faixa etária, o facto de se tratar de uma zona serrana, longe da sede do município, e 

não disporem de transportes públicos. -------------------------------------------------------------- 

--------Informou o mesmo Sr. Vereador, que depois de muitas reuniões realizadas com 

diversos serviços do Ministério da Saúde, sem qualquer desenvolvimento prático, a 

União de Freguesias disponibilizou, para o médico que estivesse disponível para 

prestar serviço naquela Unidade de Saúde, uma habitação, serviço de limpeza da 

mesma e transporte para sua deslocação entre os locais de consulta mas que, mesmo 

com essas regalias, nenhum profissional foi nomeado para prestar serviço naquela 

União de Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------Acrescentou o Sr. Vereador Vasco Oliveira que a situação que se está a viver, a 

nível de cuidados de saúde, é bastante complicada e que, na sua opinião, se deveria 

realizar uma reunião, onde estivesse o Sr. Presidente da Câmara  e o Diretor do  

ACeS do Baixo Vouga para analisar o que se pretende para o Conselho em questão 

de saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano é, também, da opinião de que a Câmara se 

tem que empenhar na procura de soluções para as dificuldades que se estão a sentir a 

nível da saúde mas entende que, se for possível, a reunião sugerida, seja marcada 

com o Ministro da Saúde e não com o Diretor do ACeS do Baixo Vouga. ----------------- 

--------Disse, ainda, esta Sr.ª Vereadora, que também está preocupada com a situação 

que se está a viver e que está disponível para prestar toda a colaboração que o Sr. 

Presidente entenda necessária, porque está sempre do lado da solução. ---------------- 

--------Ainda sobre este assunto, o Sr. Presidente disse que está com fé de que 

algumas situações se vão resolver, que vão haver mudanças, mas que, entretanto, é 

necessário ir gerindo as dificuldades que vão surgindo . --------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente aproveitou, ainda, para comentar o andamento das obras em 

curso no Centro de Saúde de Águeda e no setor da urgências do Hospital Distrital de 

Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Neste ponto das informações a Câmara tomou, também, conhecimento do mapa 

de escalas de serviços das farmácias de Águeda e da situação financeira da Câmara, 

relativa ao mês de setembro. -------------------------------------------------------------------------- 

---------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO E DA REUNIÃO N.º 13/22 ------------------------------ 

---------A seguir, tendo em vista o disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, foram colocadas à aprovação dos presentes nas reuniões a que as 

mesmas dizem respeito, as ata da última reunião e da reunião n.º 13/22, tendo as 

mesmas sido aprovadas por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Antero 

Almeida, que disse que é contra o método de elaboração das atas do Executivo, 

porque entende que deveriam ser feitas da mesma forma que as da Assembleia 

Municipal, com gravação das reuniões e as atas a reproduzir “ipsis verbis” tudo o que 

foi dito nas mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 ---------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 367/22 - AUTOS DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - SEGURANÇA RODOVIÁRIA EM VIAS DO CONCELHO – 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (MARCAS RODOVIÁRIAS) – 1ª FASE --------------------- 
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--------Tendo-se vistoriado, nos termos do disposto no artigo 398.º do Código dos 

Contratos Públicos, a totalidade da empreitada de Segurança Rodoviária em Vias do 

Concelho – Sinalização Horizontal (Marcas Rodoviárias) – 1ª Fase e verificando-se 

que a mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer e não 

apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas 

quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade 

aprovar o auto de vistoria geral e proceder à consequente receção definitiva da obra 

em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 368/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - PAVIMENTAÇÃO E ARRANJOS URBANÍSTICOS DO 

ESTACIONAMENTO DO REDOLHO, NA BORRALHA ---------------------------------------- 

-------Após vistoria efetuada à obra de Pavimentação e Arranjos Urbanísticos do 

Estacionamento do Redolho, na Borralha, nos termos do disposto no artigo 398.º do 

Código dos Contratos Públicos, verificou-se que a mesma se encontra concluída, 

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

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

empreiteiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Assim, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respetivo auto de 

vistoria geral e proceder à consequente receção definitiva da obra. ------------------------ 

--------PROPOSTA 369/22 - AUTOS DE VISTORIA GERAL P/EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO - SEGURANÇA RODOVIÁRIA EM VIAS DO CONCELHO – 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (MARCAS RODOVIÁRIAS) – 1ª FASE --------------------- 

--------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na 

alínea e) do n.º 5 do artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, após 

vistoria efetuada à totalidade da obra de Segurança Rodoviária em Vias do Concelho – 

Sinalização Horizontal (Marcas Rodoviárias) – 1ª Fase, em que se verificou que a 

mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas 

quais se deva responsabilizar o empreiteiro, aprovar o respetivo auto de vistoria e 

proceder à liberação de 10% da caução existente. ---------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 370/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ARRANJOS URBANÍSTICOS DO 

ESTACIONAMENTO DO REDOLHO, NA BORRALHA ---------------------------------------- 

---------Depois de efetuada vistoria à empreitada de Pavimentação e Arranjos 

Urbanísticos do Estacionamento do Redolho, na Borralha, verificou-se que a mesma 

se encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando 

deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 
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responsabilizar o empreiteiro, pelo que a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 

o respetivo auto de vistoria e proceder à liberação de 10% da da caução existente, nos 

termos da alínea e) do n.º 5 e n.º 8 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 382/22 - APROVAÇÃO DE MINUTA DE ADENDA AO CONTRATO 

N.º 102/2022 DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO EIXO RODOVIÁRIO AVEIRO – 

ÁGUEDA (ERAA). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, nos termos do artigo 98.º do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, aprovar a minuta de adenda ao contrato n.º 102/2022, 

outorgado a 14 de julho, para aquisição de serviços para a elaboração do projeto de 

execução para a construção do Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda (ERAA), o qual foi 

presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

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

--------Durante a análise desta proposta o Sr. Vereador Luís Pinho alertou para o facto 

de existirem no processo alguns comprovativos de existência de contratos de seguros 

já caducados e do pedido de esclarecimentos  formulado pelo Tribunal de Contas a 

que agora se dá resposta. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------Foi informado, pelo Sr. Presidente, que esses certificados de seguros são 

entregues na altura da adjudicação e que nessa data eles estavam válidos, além de 

que o comprovativo da atualização dos Seguros não se exige porque a maior parte 

deles é renovável anualmente. ------------------------------------------------------------------------ 

-------O Sr. Vereador Luís Pinho referiu que apesar dos esclarecimentos prestados 

pelo Sr. Presidente, e nem em todos os casos se verificar comprovada a explicação, 

subsiste, ainda a falta de resposta ao pedido de esclarecimentos formulado pelo 

Tribunal de Contas pelo que não pode apreciar se a resposta que se está em votação 

é a correta ou não.----------------------------------------------------------------------------------------  

-------Esta proposta foi aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 

Daniela Herculano, Luís Pinho e Antero Almeida.------------------------------------------------ 

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

--------PROPOSTA 371/22 - CERTIDÃO DE ALTERAÇÃO DE DESTAQUE DE 

PARCELA - PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES N.º 176/10 ------------------------ 

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

que a pretensão se enquadra nas condicionantes de isenção de controlo prévio, 

definidas no n.º 4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, aprovar o destaque de uma parcela de 
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terreno com a área de 1153,50m2 de um prédio inscrito na matriz predial sob o artigo 

n.º 3882-P, com a área total de 2188,00m2, localizado na Rua do Raso, em S. 

Martinho, da Freguesia de Aguada de Cima, sendo a área da parcela sobrante de 

1030,00m2 e a área de cedência de 4,50 m2  .------------------------------------------------------- 

-------O prédio é propriedade de Leonel Alexandre Tavares e Outro. ----------------------- 

-------PROPOSTA 372/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - PROCESSO 

DE OBRAS N.º 100/21 ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerando que a pretensão 

se enquadra nas condicionantes de isenção de controlo prévio, definidas no n.º 4 do 

artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 09 de setembro, aprovar o destaque de uma parcela de terreno com a 

área de 602m2, a destacar do prédio inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 1450-P, 

com a área total de 1257m2, localizado na Rua Professor Dinis Pires, da União de 

Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, sendo a área da parcela sobrante de 655 

m2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O prédio é propriedade de Manuel Pereira Rodrigues . -------------------------------- 

--------PROPOSTA 373/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - PROCESSO 

DE OBRAS N.º 34/22 ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerando 

que a pretensão se enquadra nas condicionantes de isenção de controlo prévio, 

definidas no n.º 4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, aprovar o destaque de uma parcela de 

terreno com a área de de 787,36m2, a destacar do prédio com a área total de 

787,36m2, sito na rua 18 de Maio, no lugar de S. Martinho, em Aguada de Cima, da 

Freguesia de Aguada de Cima, sendo a área da parcela sobrante de 796,21 m2 e a  

área de cedência 12,43m2. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------O prédio é propriedade de Pghouse - Construções, Lda . ------------------------------- 

-------PROPOSTA 374/22 - REDUÇÃO EM 80% DO VALOR DAS TAXAS DE 

LICENCIAMENTO MUNICIPAL E SUBSEQUENTE REEMBOLSO DO VALOR 

CORRESPONDENTE, NO ÂMBITO DO INCENTIVO JOVEM – PROCESSO DE 

OBRAS PARTICULARES N.º 108/22; --------------------------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, o pedido formulado por Ruben Tavares de Almeida, que 

vem solicitar a redução de taxas de licenciamento relativas à construção de uma 

habitação unifamiliar e anexos, que irá levar a efeito num terreno sito na rua das 

Mimosas, em Macida, na Freguesia de Macinhata do Vouga, no âmbito dos incentivos 
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previstos, em matéria de taxas urbanísticas, no Código Regulamentar, aplicável a 

projetos apresentados por jovens. -------------------------------------------------------------------- 

-------Analisada a informação emitida pelos Serviços da Divisão de Gestão Urbanística, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do estabelecido no n.º 3 do artigo 

16.º/I do Código Regulamentar do Município, aprovar a redução em 80 % do valor das 

taxas de licenciamento, e subsequente reembolsar ao requerente o valor 

correspondente à redução da taxa aplicada, no montante de 648.48€. -------------------- 

--------PROPOSTA 376/22 - DISPENSA PARCIAL DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO 

DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO E A ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 

RESPETIVA COMPENSAÇÃO MONETÁRIA – PROCESSO DE OBRAS N.º 48/20; ----

----Continuando os trabalhos, foi presente o processo n.º  48/20, em nome da firma 

Manufaturas de Cimento Macel, Lda, que vem apresentar um pedido de construção de 

um edifício destinado a serviços (escritório) e muros, que pretende levar a efeito na 

rua dos Malhões, no lugar de Almas da Areosa, em Aguada de Cima. --------------------- 

--------Analisado o assunto, verifica-se que é solicitada a dispensa parcial do 

cumprimento de um lugar de estacionamento, dos três devidos, para efeitos da alínea 

a) do n.º 2 do artigo 66.º do Regulamento do PDM, uma vez que a reduzida frente 

urbana da parcela e a proximidade com a zona de concordância com a rotunda, 

tornam tecnicamente desaconselhável a construção do estacionamento com a dotação 

exigida, por razões de economia e funcionalidade interna. ------------------------------------ 

--------Considerando o teor do parecer técnico emitido e concretizada a desafetação do 

domínio público da Travessa dos Marquinhos e a transação do  prédio, nos termos da 

exceção prevista no n.º 3 e 4 do artigo 66.º do Regulamento do PDM, a Câmara 

deliberou, aprovar a dispensa parcial do cumprimento da dotação de um lugar de 

estacionamento para veículos ligeiros e a aceitação do pagamento da respetiva 

compensação monetária, no montante de 79,82€. ----------------------------------------------- 

--------Esta proposta foi aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 

Daniela Herculano e Luís Pinho. ---------------------------------------------------------------------- 

-------Tanto o Sr. Vereador Luís Pinho como a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano 

disseram que se abstinham desta votação, não por questionar a razão dos Técnicos 

Municipais que elaboraram a proposta em analise, mas porque a compensação a 

pagar pelo lugar de estacionamento que não foi criado tem um valor residual. ---------- 

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

--------PROPOSTA 375/22 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, ATRAVÉS 

DA CONTRATAÇÃO DE DIVERSAS APÓLICES E FRANQUIAS - PROPOSTA DE 

APROVAÇÃO DE DESPESA PLURIANUAL À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

ÁGUEDA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

aprovar e submeter a proposta que foi presente, de aquisição de Serviços de Seguros 

através da contratação de diversas apólices e franquias, à consideração e aprovação 

da Assembleia Municipal, nos termos do disposto da alínea c) do n.º 1, do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, uma 

vez que se prevê que a despesa seja liquidada em 36 Meses, que será o prazo 

máximo de vigência do Contrato. --------------------------------------------------------------------- 

--------TOPONÍMIA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 377/22 - TOPONÍMIA DE REDE VIÁRIA ---------------------------------- 

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

do Sr. Vereador Luís Pinho e a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, nos termos 

do disposto na alínea ss) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, atribuir os seguintes topónimos; -------------------------------------------------------- 

-------Rua Rui Aguiar - Em Alagôa, da Rua Luciana Aguiar Guerra para sudeste, sem 

saída; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Largo Srª da Saúde – Em Jafafe de Cima, da Rua do Emigrante para sudeste, 

sem saída; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Viela Terra da Eira – Em Vila Mendo, da Rua do Vale para nascente, sem saída;-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Avenida das 2 Rodas – No Parque Empresarial de Águeda, da Rua Principal para 

norte e noroeste até à Rua do Parque Empresarial; --------------------------------------------- 

-------Avenida das Ferragens - No Parque Empresarial de Águeda, da Rua Principal 

para norte e noroeste até à Avenida das 2 Rodas. ---------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho disse que votava contra esta resolução, por não 

concordar que o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal faça parte da 

Comissão Municipal de Distinções Honorificas, Chave de Honra e Toponímia de 

Águeda, em representação do Grupo Municipal do Juntos por Águeda – 

PPD/PSD.MPT porque, na sua opinião, ele, ao ser eleito Presidente da Mesa, passa a 

ser representante de toda a Assembleia e não, apenas, do grupo pelo qual foi eleito. - 

------- O Sr. Presidente informou que esta Comissão não é representativa da 

Assembleia Municipal, que se trata de uma Comissão Municipal, nomeada pela 

Câmara, que solicitou, às forças políticas com assento na Assembleia Municipal, que 

indicassem o elemento do seu grupo que pretendiam que fizesse parte da sua 

constituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------------------- 
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---------PROPOSTA 378/22 - PEDIDO DE CESSAÇÃO DO PROTOCOLO N.º 25/2013 

COM A MUDAR DE LINHA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

SERNADA DO VOUGA --------------------------------------------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, a proposta relativa ao protocolo n.º 25/2013, celebrado entre 

a Autarquia e a Mudar de Linha – Associação Cultural e Recreativa de Sernada do 

Vouga, com vista à Cedência da Escola Primária de Sernada do Vouga, para a 

promoção daquele lugar, designadamente a organização de eventos culturais, 

artísticos espetáculos, exposições, feiras, encontros e palestras, de atividades de 

formação e edição de publicações na forma escrita, gravada ou audiovisual. ------------ 

---------Face às explicações dadas pelo Sr. Presidente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o processo em causa.--------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 379/22 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES DOS ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO DO CONCELHO DE ÁGUEDA – LOTES 1, 2, 3 E 4 - APROVAÇÃO DE 

MINUTA DE ADENDA AO CONTRATO. ----------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro,  aprovar a Minuta da Adenda 

ao contrato para aquisição de serviços para fornecimento de refeições em refeitórios 

escolares dos estabelecimentos de ensino do Concelho de Águeda – Lotes 1, 2, 3 e 4, 

a qual foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda 

desta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 380/22 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O INFORMESP 

- INSTITUTO DE ESPECIALIZAÇÃO FORMATIVA E ESTUDOS. -------------------------- 

 -------A seguir, considerando o disposto na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou aprovar a Minuta de 

Protocolo de Cooperação que foi presente e se encontra arquivado na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar com o INFORMESP - Instituto de 

Especialização Formativa e Estudos e que tem por objeto a consolidação e 

dinamização de ações de apoio ao desenvolvimento económico e empresarial do 

Município de Águeda, por forma a contribuir para a competitividade das empresas do 

Município, assegurando um ambiente favorável ao seu crescimento. ---------------------- 

---------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Daniela Herculano, Luís Pinho e Antero Almeida. ------------------------------- 

-------- O Sr. Vereador Luís Pinho fez a seguinte  Declaração de Voto de Vencido: ---- 
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--------”Voto contra esta proposta por entender que, da forma como vem elaborada, 

não fixa objetivos quantificados, nem se percebe quais os trabalhos que se pretende 

efetuar, os objetivos que se pretendem alcançar nem os benefícios para o Município. É 

uma proposta muito ampla, não definindo custos nem apoios”. ------------------------------ 

---------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ----------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 381/22 - SUSPENSÃO PARCIAL DO REGULAMENTO MUNICIPAL 

DE VENDA DE LOTES E ALIENAÇÃO DE LOTES DO PARQUE EMPRESARIAL DO 

CASARÃO – ÁGUEDA ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, nos precisos termos da proposta 

n.º 381/22, que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

Agenda desta reunião, e em conformidade com as alíneas ccc) e k), do n.º 1, do artigo 

33.º, e para efeitos da alínea i), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal o 

seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Revogação da deliberação tomada na 1ª Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal realizada no dia 25 de fevereiro de 2022, que definiu o preço de venda de 

lotes nos termos do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão; ------ 

-------A Suspensão parcial e provisória do Regulamento Municipal do Parque 

Empresarial do Casarão, nos termos da referida proposta; ------------------------------------ 

-------A aprovação da proposta de alienação de lotes no Parque Empresarial do 

Casarão, através de hasta pública, conforme programa de procedimento de hasta 

pública em anexo à referida proposta. --------------------------------------------------------------- 

--------Esta proposta foi aprovada por maioria, com  as abstenções dos Srs. 

Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho. ------------------------------------------------------ 

--------HABITAÇÃO SOCIAL --------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 383/22 - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE ÁGUEDA 

(ELH) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Depois de devidamente analisado todo o documento, a Câmara deliberou, nos 

termos do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea h) do n.º 1 do artigo 

25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro aprovar e submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal a Estratégia Local de Habitação de Águeda, que 

foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

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

--------Esta proposta foi aprovada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Antero 

Almeida, tendo a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano e o Sr. Vereador Luís Pinho 

informado que o seu voto a favor se deve ao fato da Estratégia Local de Habitação ser 
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um documento aberto, mutável e por não quererem ser responsabilizados por 

qualquer atraso no processo. -------------------------------------------------------------------------- 

--------Durante a análise deste assunto, tanto a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano 

como o Sr. Vereador Luís Pinho teceram várias considerações a propósito do 

documento em apreço referindo, nomeadamente: ----------------------------------------------- 

------Gostariam que o Município de Águeda estivesse mais adiantado no política de 

habitacional, pois era sinal de que se tinha posicionado no tempo certo para agarrar as 

oportunidades de financiamento a 100% do Programa 1.º Direito – Programa de Apoio 

à Habitação e estaria a resolver o problema da Habitação no concelho. ------------------ 

-------Águeda é um dos Municípios que em três anos não conseguiu aprovar a sua 

Estratégia Local de Habitação e não se entende o que motivou este atraso, dado que 

o documento em apreço nada tem de inovador em relação ao que são as orientações 

do IHRU, além de que foi dito que estava pronto em Setembro de 2021, quando só 

agora foi colocado à apreciação do Executivo. --------------------------------------------------- 

-------Não entendem o que é que foi feito nos últimos 2 meses, entre a sua 

apresentação até hoje, porque o documento é exatamente o mesmo. --------------------- 

-------Pretendem saber se a Empresa SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação, vai, 

até ao mês de março próximo, proceder à implementação de algumas das medidas 

apontadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A terminar a sua intervenção, os Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho 

apresentaram o documento que se apensa à presente Ata dela fazendo parte 

integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Edson Santos informou que a empresa SPI já cumpriu o que 

contratualizou com a Câmara, que o documento de Estratégia Local de Habitação, 

depois de elaborado, foi submetido a parecer do IHRU – Instituto de Habitação e 

Reabilitação Urbana, que na sequencia disso sofreu algumas alterações, tendo sido, 

de novo, depois de alterado, remetido àquela instituição. -------------------------------------- 

-------Referiu, também, o Sr. Vereador Edson Santos, que a Estratégia Local de 

Habitação de Águeda é um documento aberto que vai permitir resolver muitas 

situações, que a sua elaboração até pode ter sido demorada, mas que nunca se 

esteve parado, que se tem vindo a desenvolver contactos e ações para a sua eficaz 

implementação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou, ainda, o Sr. Vereador Edson Santos, que a Câmara contratou uma 

empresa para prestar assessoria e que vai ser criado um Gabinete para implementar 

os projetos que são contemplados na Estratégia Local de Habitação e que pensa que 

todo o processo está bem encaminhado. ----------------------------------------------------------- 
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--------Também o Sr. Presidente se referiu a este assunto para dizer que não obstante 

o documento de Estratégia Local de Habitação de Águeda não estar ainda aprovado, 

nunca se descurou a procura de soluções habitacionais para a população nem no 

apoio ao desbloqueio de muitas situações de concretização de projetos, que serão da 

maior importância para quem se encontra em situação de carência habitacional. -------- 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Presidente referiu que o facto da 

Estratégia Local de Habitação de Águeda não ter sido das primeiras a ser aprovada, 

nos tempos em que estamos a viver, com tantas alterações que se verificam todos os 

dias, também no caso das necessidade habitacionais, não se afigura como sendo 

penalizante, além de que muitos outros municípios ainda não o elaboraram. ------------ 

-------Acrescentou o Sr. Presidente que a Estratégia Local de Habitação de Águeda, 

depois de elaborado, foi submetida a parecer da IHRU – Instituto de Habitação e 

Reabilitação Urbana, que sugeriu algumas alterações ao documento, que foram feitas, 

estando, neste momento, de novo, em apreciação por aquela entidade que informou 

que “Sem prejuízo de eventuais esclarecimentos em fase de análise pelo IHRU após 

aprovação pelos órgãos municipais e submissão a este Instituto, da leitura efetuada ao 

documento não se identifica nenhum aspeto impeditivo de aprovação nos órgãos 

municipais.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Disse, ainda, o Sr. Presidente que acredita que o documento que se encontra 

para aprovação auspicia um bom resultado e que já existem alguns projetos bastante 

interessantes em fase de concretização, nomeadamente nas freguesias de 

Fermentelos, Aguada de Cima, Valongo do Vouga e União de Freguesias de Trofa, 

Segadães e Lamas do Vouga. ------------------------------------------------------------------------ 

--------A propósito deste assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho alerta para situações de 

algumas pessoas, nomeadamente imigrantes que, devido aos parcos rendimentos que 

possuem e à carência de habitações que se verifica, estão a ser vitimas de 

oportunistas na obtenção de alojamento. ----------------------------------------------------------- 

--------AÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 385/22 - ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O 

ENSINO SUPERIOR 2022/2023 – FIXAÇÃO DO NÚMERO DE BOLSAS. --------------- 

-------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 1 do Artigo 

67.º/E1 do Código Regulamentar do Município de Águeda e da alínea hh) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, fixar em 40 o número de 

Bolsas de Estudo a atribuir a alunos carenciados que frequentem o ensino superior no 

ano letivo 2022/2023. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Acerca deste assunto, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse que, na sua 

opinião, se deveria apostar mais neste apoio, se deveria ir mais além no número de 
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Bolsas de Estudo a atribuir, propondo que se fixasse em 50, considerando a boa 

situação financeira do Município de Águeda, que lhe permite manter a sua política de 

fiscalidade baixa e continuar a oferta cultural, na animação do espaço publico, na 

iluminação de Natal sem qualquer tipo de redução, permitindo, também, certamente, 

suportar os custos com mais 10 bolsas, totalizando as 50. ------------------------------------ 

--------Relativamente a esta proposta da Sr.ª Vereadora Daniela Herculano o Sr. 

presidente retorquiu que que haveria sempre uma contra-proposta, apresentada pelos 

Vereadores do oposição, com um número superior de Bolsas de Estudo, 

independentemente do número que o Executivo em permanência propusesse.---------  

--------A Sr.ª Vereadora Marlene Gaio também se referiu a este assunto para dizer que 

aquela era o proposta do Executivo em funções, e que os Vereadores da oposição, se 

quisessem, poderiam, igualmente, ter apresentado uma proposta com o número de 

bolsas que entendessem. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou, ainda, esta Sr.ª Vereadora que a Câmara está a fazer um grande 

investimento a nível da Educação, com o custo dos Circuitos Especiais dos 

Transportes Escolares, do fornecimento de refeições, das Atividades Extra 

Curriculares e todos os outros apoios sociais, que este ano sofreu um grande 

aumento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------PROPOSTA 387/22 - ELABORAÇÃO DE ADENDAS A PROTOCOLOS E 

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES ---------------------------------------------- 

-------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da 

proposta que foi presente e após as explicações que foram dadas pela Sr.ª Vereadora 

Marlene Gaio, aprovar o aumento do preço a pagar pelas refeições escolares, do valor 

de 2,25 € para 2,29€ e, subsequentemente, aprovar, também, as adendas aos 

respetivos protocolos que foram presentes e se encontram arquivados na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, conforme as alíneas d) e h) do n.º 2 do 

artigo 23º e da aliena hh) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 

e a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, submeter as Adendas que foram presentes à aprovação da Assembleia 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu, Maria de 

Lurdes Duarte da Fonseca, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente, de 
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acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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