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Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte, na Sala Nobre do Centro 
Empresarial, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a 
presidência da Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes 
Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro. 
 

A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 
relacionada.  

 
A Sr.ª Vereadora Célia Cristina Letra Faustino Guerra não esteve presente por se 

encontrar no encerramento do Congresso da Rede Cultura 2027, a decorrer no edifício da 
Resinagem. 

 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 

dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 
  

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

1. 21.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020  
2. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – “Elaboração de projetos de arquitetura e 

especialidades para a nova piscina municipal”. Abertura de procedimento de 
contratação pública.  

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

3. Reformulação do sistema de semaforização da rua João Pereira Venâncio, rua 
Manuel Pereira Roldão e rua do Salgueiro - Concurso público n.º 37/2020. 
Deliberação inicial. 

4. Requalificação do Centro Azul - S. Pedro de Moel- Concurso público n. º 18/2020. 
Aprovação de trabalhos complementares e trabalhos a menos 
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ORDEM DO DIA 

 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 

 
 

1. 21.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020  
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino colocou questões relativamente às verbas das alíneas f), g) e 
y), k), s) e aa) do mapa justificativo. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira questionou a anulação de verba na alínea p). 
 
A Sr.ª Presidente respondeu às questões, e solicitou a presença, on-line, da Chefe da 
Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Sandra Paiva, que prestou esclarecimentos 
técnicos. 
 
Terminados os esclarecimentos, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte 
proposta: 
 
750 - Presente proposta da 21.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações:  
 
18.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 231.677,00 euros nos 
reforços e de 231.677,00 euros nas anulações.  
 
14.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020 no valor de 95.904,00 
euros nos reforços e de 95.904,00 euros nas anulações.  
 
12.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2020 no valor de 157.168,00 euros 
nos reforços e de 157.168,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento.  
 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica.  
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 
21.ª Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, 
constituída pela 14.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 12.ª Alteração 
ao Plano de Atividades Municipais para 2020, nos termos da alínea d), do nº 1, do 
artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.  
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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2. P.A. N.º 116/2020-AP/DGT – “Elaboração de projetos de arquitetura e 
especialidades para a nova piscina municipal”. Abertura de procedimento de 
contratação pública.  

 
 
A Sr.ª Presidente explicou que foram feitas as alterações sugeridas na última reunião, e 
perguntou se os Srs. Vereadores tinham alguma questão. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que do ponto de vista técnico não tem qualquer 
questão.  
Hoje fica definida a abertura do procedimento para candidatos à elaboração do projeto que 
vai levar à escolha do gabinete que irá fazer os projetos de arquitetura e das especialidades. 
E é aqui que contesta. É a obra da CMMG de maior envergadura, e de acordo com o que se 
vai aqui aprovar, a Câmara não vai ter opinião na arquitetura, com o critério de adjudicação 
do valor mais baixo, o que nos levará a ter que aceitar “a arquitetura o mais barato possível”. 
Não concorda. Entende que a Câmara deveria poder ouvir algumas entidades com 
experiência nesta área, por exemplo a Ordem dos Arquitetos. Já verificou e eles já deram 
opinião em alguns casos, não é uma situação inédita. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que essa questão já foi discutida internamente, e já aconteceu 
anteriormente com concursos de ideias e de conceção, daí que tenha sido colocada a 
qualificação prévia, para ter a garantia da experiência dos arquitetos nesta área e evitar que 
se caia em situações anteriores. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que já percebeu que esta é a opinião da Sr.ª 
Presidente, mas ele tem outra opinião. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro entende que para além do critério determinado se 
devia introduzir um subfactor que acautele esta situação, porque esta obra devia ser uma 
obra de referência. Todos querem a piscina a funcionar, é certo, mas este aspeto também é 
importante. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que todos os concursos têm sido feitos com o critério 
do mais baixo preço, e por isso tem havido alguns problemas, como é o caso da alimentação 
escolar. 
Quer que a obra seja emblemática para o concelho, percebe a intenção da Câmara, mas 
entende que havia mais caminho a trilhar. Para si é claro que se ficou distante daquilo a que 
se poderia ir. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que concorda claramente com o Vereador 
Aurélio, pois entende que se podiam introduzir outros critérios e não ficar só pelo critério do 
preço mais baixo. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que também concorda e também é da mesma opinião de 
que deveria ter outras opções de escolha, embora já tenha a prévia qualificação. Quando se 
fizer a apresentação da memória descritiva à empresa adjudicatária dever-se-á ter esse 
cuidado. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro entende que falta um fator diferenciador para 
apreciação da obra em si. 
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A Sr.ª Presidente disse que percebe a ideia, mas se se pudesse escolher um determinado 
arquiteto tê-lo-iam feito, mas não podem, e então foram pela qualificação prévia, para dar 
garantias de que quem concorresse já tinha experiência na área das piscinas.  
Se fosse para o concurso de conceção iria arrastar o procedimento, o que já aconteceu e a 
experiência não foi boa, e corria-se o risco de nunca mais termos piscina. A qualificação 
prévia salvaguarda esse risco. 
 
 
Não havendo mais questões, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 
 
751 - Presentes as informações MF_30_2020 e MF_33_2020 e requisição interna do serviço 
da DGT – Divisão de Gestão do Território, nas quais se manifesta a necessidade de se 
proceder à contratação da “Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades para a 
nova piscina municipal”.  
 
Presente o Programa de Procedimento, o Caderno de Encargos – Cláusulas Jurídicas, 
Cláusulas Técnicas, Programa Preliminar, Planta de localização, Levantamento Topográfico, 
Planta Síntese do Plano de Pormenor, Regulamento do Plano de Pormenor da Zona 
Desportiva, Regulamento do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande, Estudo Geotécnico 
e minuta do anúncio.  
 
Considerando a informação n.º 111/SC/2020 da área de aprovisionamento na qual é 
efetuada a análise dos serviços propostos contratar para a “Elaboração de projetos de 
arquitetura e especialidades para a nova piscina municipal” nos termos do preceituado no 
artigo 68.º da Lei do Orçamento de Estado 2020 e do Código dos Contratos Públicos.  
 
Considerando a fundamentação da ausência de recursos próprios na autarquia para a 
“Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades para a nova piscina municipal”, 
conforme informação da DGT com o n.º MF_30_2020.  
 
Considerando a fundamentação do preço base de 162.500 euros, proposto e fundamentado 
pelos serviços da DGT, na informação MF_30_2020 e MF_33_2020.  
 
Considerando que a DGT na informação MF_33_2020 fundamenta a proposta de não 
contratação por lotes. 
 
Considerando que o preço base a aplicar ao procedimento de contratação pública é de 
162.500 euros, acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor, sendo este o preço máximo que a 
entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução do objeto do contrato a celebrar, e 
que a adoção do procedimento proposto pela DGT, de Concurso Limitado por Prévia 
Qualificação, nos termos da alínea d), n.º 1 do art.º 16º do CCP e artigo 20.º, n.º 1, alínea b), 
se revela adequado para os efeitos do disposto no artigo 38.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos.  
 
Considerando que se encontra inscrito em documentos previsionais de 2020 a dotação para 
a assunção de despesa, nos anos de 2020, 2021 e 2022 para a contratação de serviços de 
“Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades para a nova piscina municipal”, na 
classificação orgânica/económica 05/07010302, da ação do PPI 2016/I/167.  
 
Considerando que a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 
determina a obrigatoriedade da autorização prévia da Assembleia Municipal sempre que se 
verifique a necessidade da assunção de compromissos plurianuais, e que a Assembleia 
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Municipal, na suas sessões de 20/05/2020 e 14/09/2020, deliberou conceder autorização 
prévia favorável para a assunção de compromissos plurianuais relativos à contratação dos 
serviços de “Elaboração de projetos de arquitetura e especialidades para a nova piscina 
municipal”, em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e no art.º 
12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho, nos termos constantes da deliberação 
anexa ao processo.  
 
Assim, a Câmara Municipal, considerando as informações MF_30_2020 e MF_33_2020 
da Divisão de Gestão do Território, concordando com a proposta do serviço, que se dá 
por reproduzida e que fica anexa à presente deliberação, de acordo com os artigos 
16.º, n.º 1, alínea d), 20.º, n.º 1, alínea b), 36.º, n.º1, 38.º, 40.º, n.º 2 e 67.º, n.º 1, todos do 
Código dos Contratos Públicos, com o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de Junho e com o disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º, do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibera:  
 

a) Tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas, concordando com a fundamentação de ausência de recursos 
próprios constante na informação da DGT com o n.º MF_30_2020;  

b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar;  
c) Adotar o procedimento de Concurso Limitado por Prévia Qualificação;  
d) Aprovar o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos – Cláusulas 

Jurídicas, Cláusulas Técnicas, Anexos e a Minuta do Anúncio;  
e) Determinar a não contratação por lotes, atenta a fundamentação na informação 

MF_33_2020 da DGT, nos termos do art.º 46.º-A, n.º 2 do CCP;  
f) Aprovar como critério de adjudicação a proposta economicamente mais 

vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais baixo, de acordo com o 
artigo 74.º, n.º 1, alínea b), do CCP;  

g) Designar o júri para conduzir o procedimento, com a seguinte composição:  
- Miguel Figueiredo, Presidente;  
- Ana Sousa, Vogal;  
- Maria João Oliveira, Vogal;  
- Inês Marrazes, Vogal Suplente;  
- Isabel Alves, Vogal Suplente.  

h) Delegar no júri a competência para a prestação de esclarecimentos nos termos 
do artigo 50.º n.º 5 alínea a) do CCP;  

i) Designar como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, o 
trabalhador Miguel Figueiredo, o qual será substituído nas suas faltas ou 
impedimentos pelo trabalhador Mauro Oliveira.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“Estamos perante a proposta para contratação da elaboração do projeto da Piscina, obra há 
muito ansiado pelos marinhenses, e que o MPM, desde a primeira hora, tem colocado na 
agenda. Congratulamo-nos com a decisão, só peca por tardia, pois há muito que a nossa 
terra merecia ter uma piscina municipal na sede do concelho. 
 
A elaboração do projeto é apenas o primeiro passo para a concretização deste sonho. 
Relembramos que em 2007 foi realizado um projeto e em 2011, foi feito um concurso público 
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semelhante a este para concepção, com vista à elaboração do projeto da execução da 
piscina, mas a piscina nunca foi executada. Já neste mandato, há mais de dois anos que 
demos contributo para a fase preliminar da piscina. Esperamos que desta vez seja diferente. 
 
Estamos perante uma obra de elevada envergadura, provavelmente a mais significativa 
alguma vez realizada pela nossa Autarquia, e, só por isso, devia ter uma especial atenção. 
Somos defensores de que a Câmara pudesse opinar sobre a obra a construir, e até 
aconselhar-se com a Ordem dos Arquitetos sobre a valia técnica, nomeadamente a 
caracterização arquitetónica e as soluções de eficiência energética. No entanto, a proposta 
que foi apresentada tem como único critério de escolha, no processo de contratação pública, 
“da proposta economicamente mais vantajosa”. Alertámos para este facto e sugerimos que 
fossem analisados outras situações, apenas como exemplo, o que foi posto a concurso por 
esta Câmara em 2012, e outros concursos públicos anunciados, p.e. no Site da Ordem dos 
Arquitetos, da obra da “Ampliação da Faculdade de Belas Artes de Lisboa” 
(http://encomenda.oasrs.org/en/contests/detail/vPDujO/ampliacao-da-faculdade-de-belas-
artes-da-ulisboa). 
 
Se tal acontecesse, o trabalho de concepção e elaboração a selecionar teria de seguir estes 
termos, não se aplicaria apenas o critério do preço mais baixo. 
 
É recomendável ter fatores que densifiquem o critério de seleção, para obtermos uma obra 
emblemática para a Marinha Grande, que seja da vontade dos marinhenses. Seguindo estes 
procedimentos obteríamos a obra que desejamos evitando ouvir este executivo permanente 
a dizer mais tarde que “tinha de ser assim porque o concurso não podia ter outros critérios” – 
o que não é verdade. 
 
 
Da nossa parte, jamais estaria em causa a necessidade da elaboração do projeto para a 
piscina, mas gostaríamos de deixar como legado uma piscina funcional e atraente, uma obra 
de arquitectura de referência. Atribuindo apenas como critério o custo mais baixo para o 
projeto, sujeitamo-nos a ter uma obra com menos valia, e é isso que gostaríamos de ver 
alterado na proposta que ora foi objecto de apreciação.” 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração voto 
“Não estou em desacordo com a ideia apresentada pelo vereador. Neste historial da piscina, 
a mesma já foi anteriormente tomada pela câmara e daí não se obtiveram resultados. 
 
Outro critério de escolha de procedimento como agora foi abordado pelo vereador Aurélio, 
implicava outro tipo de procedimento que seria o da concepção de ideias. 
 
Do que temos observado destes procedimentos, arrastam-se no tempo sem que tenha 
havido resultados práticos e por isso tivemos o cuidado de optar por qualificação prévia, 
salvaguardando assim que só se possa candidatar alguém que já tenha essa experiência de 
projeto de piscinas. 
 
Não podemos fazer uma adjudicação escolhendo o tipo de arquitetura e o arquiteto que 
possa fazer a obra (selecionando o tipo de arquitetura) como aqui foi referenciado pelo 
vereador Aurélio dando exemplo do Guggenheim como obra de referência. 
 
A Piscina é uma obra há muitos anos ansiada por todos os marinhenses, e o que temos de 
fazer é congratularmo-nos por estarmos em condições de lançar a abertura de um 
procedimento de contratação pública para a elaboração de projetos de arquitetura e 
especialidades para a Nova Piscina Municipal.” 

http://encomenda.oasrs.org/en/contests/detail/vPDujO/ampliacao-da-faculdade-de-belas-artes-da-ulisboa
http://encomenda.oasrs.org/en/contests/detail/vPDujO/ampliacao-da-faculdade-de-belas-artes-da-ulisboa
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DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

3. Reformulação do sistema de semaforização da rua João Pereira Venâncio, rua 
Manuel Pereira Roldão e rua do Salgueiro - Concurso público n.º 37/2020. 
Deliberação inicial. 

 
752 - O sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação:  
 
Presente informação com a ref.ª CS/51/2020 e projeto de execução, cuja coordenação foi 
assegurada pela Divisão de Gestão do Território, composto por peças desenhadas e peças 
escritas, nomeadamente projeto de execução, memória descritiva e justificativa, caderno de 
encargos (cláusulas técnicas cláusulas gerais), programa de procedimento, plano de 
segurança e saúde, mapa de quantidades e orçamento, plano de prevenção e de gestão de 
resíduos referentes à obra em epígrafe.  
 
O preço base do concurso é de 34.000,00€ (trinta e quatro mil euros) e o prazo de execução 
é de 90 dias.  
 
A Câmara Municipal, nos termos conjugados dos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 19.º, 
alínea b), 22º, 36.º, n.º 1, 38.º, 40.º, n.º2, 67.º, n.º 1 e 69.º, n.º 2, , todos do Código dos 
Contratos Públicos, em conjugação com o nº 2 do artigo 16,  artigo 18.º, n.º 1, alínea b), 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, delibera:  
 

a) tomar a decisão de contratar, com vista à satisfação das necessidades 
identificadas;  

b) escolher o procedimento de concurso público, em função do valor estimado do 
contrato, de acordo com o orçamento que integra o projeto de execução;  

c) autorizar a realização da despesa subjacente ao contrato;  
d) aprovar as peças do procedimento (programa do procedimento, caderno de 

encargos, projeto de execução e minuta do anúncio), que passam a integrar o 
processo administrativo;  

e) designar o júri que conduzirá o procedimento, com a seguinte composição: 
Isabel Alves (Presidente), Maria João Oliveira (Vogal), Rui Vicente (Secretário) 
e como suplentes Miguel Figueiredo e Mauro Oliveira.    

f) delegar a competência para prestar esclarecimentos necessários à boa 
compreensão e interpretação das peças do procedimento no júri do 
procedimento.  

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

4. Requalificação do Centro Azul - S. Pedro de Moel- Concurso público n. º 
18/2020. Aprovação de trabalhos complementares e trabalhos a menos 
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753 - O Sr. Vereador Carlos Caetano apresentou a seguinte proposta de deliberação: 
 
Presente informação com referência MO/30/2020 de 19 de outubro de 2020, que se dá por 
integralmente reproduzida, relativa à empreitada de “Requalificação do Centro Azul- S. Pedro 
de Moel” adjudicada à empresa Valeixa - Construção Civil, Lda, SA, na qual se propõe: 
 
- a aprovação de trabalhos complementares resultantes de circunstâncias imprevisíveis, a 
preço contratual, no valor de 3.720,00 € (três mil e setecentos e vinte euros), acrescidos de 
IVA à taxa legal; 
- a aprovação de trabalhos complementares resultantes de circunstâncias imprevisíveis, a 
preços acordados, no valor de 2.212,20€ (dois mil e duzentos e doze euros e vinte 
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal; 
- a aprovação de trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não previstas, a 
preço contratual, no valor de 35,00€ (trinta e cinco euros), acrescidos de IVA à taxa legal; 
- a aprovação de trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não previstas, a 
preço acordado, no valor de 500,00€ (quinhentos euros), acrescidos de IVA à taxa legal; 
 - a aprovação de trabalhos a menos, no valor de 2.674,00 € (dois mil seiscentos e setenta e 
quatro euros) acrescidos de IVA à taxa legal; 
 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e dos artigos 370.º nº2 e nº 4,  373.º, 
374.º,  378.º e 379º, todos do Código dos Contratos Públicos, no âmbito do contrato de 
empreitada de “Requalificação do Centro Azul- S. Pedro de Moel”, delibera aprovar:  
 

a) trabalhos complementares resultantes de circunstâncias imprevisíveis, a preço 
contratual, no valor de 3.720,00 € (três mil e setecentos e vinte euros), 
acrescidos de IVA à taxa legal; 

b) trabalhos complementares resultantes de circunstâncias imprevisíveis a 
preços acordados, no valor de 2.212,20€ (dois mil e duzentos e doze euros e 
vinte cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal; 

c) trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não previstas, a 
preço contratual, no valor de 35,00€ (trinta e cinco euros), acrescidos de IVA à 
taxa legal; 

d) trabalhos complementares em circunstâncias não previstas, a preço acordado, 
no valor de 500,00€ (quinhentos euros), acrescidos de IVA à taxa legal; 

e) trabalhos a menos, no valor de 2.674,00 € (dois mil seiscentos e setenta e 
quatro euros) acrescidos de IVA à taxa legal; 

f) a fixação do prazo de execução em vinte dias que determina a prorrogação do 
prazo de execução da empreitada pelo mesmo período; 

g) aprovar a minuta de contrato adicional a celebrar, em anexo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 15:50 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O conteúdo desta reunião encontra-se registado em suporte digital. 

 
 
 
 
 


