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Acta n.º 3/2014

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO 2014

--------Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, no Salão Nobre do edifício
dos Paços do Município, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, teve início a sessão ordinária da
Assembleia Municipal, sob a presidência de António Maria dos Santos Sousa, secretariado pelos
vogais José Alcides Ramos Pereira, Primeiro Secretário, e José Manuel Andrade Simões, Segundo
Secretário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feita a chamada, verificaram-se as presenças, para além dos membros que compõem a
Mesa, dos Vogais, Elisabete Figueiredo Soares, Augusto Carlos dos Santos Leite, Octávio Manuel
da Costa Madaleno, Cristiana Margarida dos Santos Carinha, José Manuel Miranda da Cunha,
Manuel da Silva Sebolão, João Miguel Tavares Garrido, Fátima de Jesus da Silva Arêde, Paulo
Miguel Rebimbas Horta Carinha, Angelina da Ascensão Rodrigues da Silva Figueiredo, António
Maria Salgado Vieira, Inês Tavares Rodrigues, Diamantino Moreira de Matos, Bernardo José
Pereira da Silva, Jacinto Caravela Brandão, Mariana Gomes Branco de Matos Resende Lopes,
Isabel Maria Vilar da Silva Lopes, João Manuel da Cunha Miranda, José dos Santos Ribeiro de
Morais e Lucinda Matos Leite Barbosa. -------------------------------------------------------------------------------------- No início da sessão, o membro Hugo Rafael da Silva Figueiredo não se encontrava
presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Mesa deu conhecimento de que, na sequência da renúncia ao mandato por
parte do Vogal Miguel Ângelo Conde Valente, foi convocado o membro seguinte da lista eleita pelo
Partido Social Democrata. Em conformidade com o disposto no n.º 3, do artigo 44º, da Lei n.º

2

169/99, de 18 de dezembro, com as alterações constantes da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro,
tendo verificado, de seguida, a identidade e a legitimidade do membro da lista em causa, Joaquim
Maria Tavares de Sousa, considerando-o investido nas suas funções de membro da Assembleia
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificaram-se, ainda, as presenças do Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Manuel
dos Santos Baptista, e dos Vereadores, Daniel Henriques de Bastos, António Jorge Feio Bacelar
Vilar, Francisco Augusto Valente Pereira e Maria Emília Morais Carrabau.-----------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------------------Após saudação aos presentes, o Presidente da Mesa deu início aos trabalhos, pondo à
apreciação a proposta de ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 30 de
abril de 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa colocou à votação a proposta
de ata da reunião de 30 de abril, tal qual foi distribuída pelos membros da Assembleia Municipal,
tendo a mesma sido aprovada por maioria com 20 (vinte) votos a favor, 19 (dezanove) da bancada
do PSD e1 (um) da bancada do CDS, e 4 (quatro) abstenções da bancada do PS.----------------------------Os vogais Angelina Figueiredo e Augusto Leite pediram a palavra, para fazerem declaração
de voto. No uso da mesma, a vogal Angelina Figueiredo disse que se absteve por não ter estado
presente nessa Assembleia e o vogal Augusto Leite por não ter tido tempo para apreciar a ata.------------O vogal Augusto Leite pediu a palavra, para dizer que se absteve por não ter tido tempo para
apreciar a ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento de que a correspondência estava
ao dispor para consulta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia, ao abrigo do
disposto no artigo 29.º, n.º 1, alínea c) do Regimento, abriu o período de inscrições para o efeito.- --------Não havendo inscrições e no seguimento do período de Antes da Ordem do Dia, o
Presidente da Mesa da Assembleia, ao abrigo do disposto no artigo 29.º, n.º 1, alínea d) do
Regimento, deu a palavra aos membros da Assembleia, tendo-se inscrito para intervir os seguintes
vogais: Lucinda Leite, Paulo Horta Carinha, José Alcides, Fátima Arêde e João Garrido.---------------------- O vogal João Garrido enalteceu os Executivos das Juntas de Freguesia da Torreira e do
Monte, pela recente organização de Atividades Culturais, o “Carnaval de Verão” e a “Semana do
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Catrazana”, respetivamente. Disse ser de louvar o trabalho desenvolvido na Comunidade e com a
Comunidade, conforme documento anexo (Doc. 1).----------------------------------------------------------------------- A vogal Fátima Arêde salientou o II Concurso Literário da Murtosa, pela importância de que
se revestia, tendo referido que faz sentido este tipo de eventos, na época em que vivemos,
dedicada às novas tecnologias e à Internet, o que leva as crianças ao facilitismo da escrita e às
incorreções gráficas e gramaticais. Disse ter sido uma parceria do Município com a Rede de
Bibliotecas da Murtosa e que são iniciativas como esta, que ajudam a desenvolver a criatividade e
a imaginação, tendo deixado o desafio para organização de outras iniciativas do género, conforme
documento anexo (Doc. 2).------------------------------------------------------------------------------------------------------- O vogal Paulo Horta Carinha abordou três questões, tendo solicitado esclarecimentos
acerca dos mesmos: disse existir um descontentamento generalizado relativamente às obras do
Porto de Abrigo dos Pescadores, porque houve alterações ao projeto inicial, pelo que questionou
acerca das razões que terão levado a entidade responsável a alterar o projeto e se a Autarquia é
conhecedora dos riscos de assoreamento precoce a que aquela zona estará sujeita depois das
obras; relativamente ao desassoreamento da Ria, perguntou se há algum projeto da Comunidade
Intermunicipal para a ria de Aveiro; quanto à Colónia de Férias da Torreira, disse ter tomado
conhecimento que a mesma irá fechar as portas a 30 de Setembro e questionou o que está a
Autarquia a fazer e quais as estratégias do Executivo para contrariar esta situação, conforme
documento anexo (Doc. 3). Após a sua intervenção, citada, entregou duas Propostas à Mesa da
Assembleia, às quais se faz referência mais adiante.--------------------------------------------------------------------- A vogal Lucinda Barbosa deu os parabéns ao Município da Murtosa pela adesão formal à
Rede de Cidades e Vilas de Excelência, promovido pelo Instituto das Cidades e Vilas com
Mobilidade, iniciativa à qual a Junta de Freguesia da Torreira se alia incondicionalmente de modo a
transformar a Torreira na primeira zona balnear acessível a todos os cidadãos, conforme
documento anexo (Doc. 4).-------------------------------------------------------------------------------------------------------O vogal José Alcides referiu que se tinham realizado na Torreira, mais uma vez, as
cerimónias do Hastear da Bandeira Azul e da Praia Acessível, na praia do Mar e da Ria, tendo
enfatizado o facto da praia estuarina do Monte Branco ser a única, da Ria de Aveiro, a ter sido
reconhecida com estes dois galardões. Continuou dizendo que estes reconhecimentos são a prova
que as praias da Murtosa preenchem o conjunto de exigências impostas pelas Entidades Oficiais,
tais como a qualidade das águas, a limpeza e a extensão dos areais. Mais referiu, que à medida
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que o tempo passa, a Torreira é um local de bem-estar onde aqueles que a visitam desejam voltar,
conforme documento anexo (Doc. 5).------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Câmara, que começou por dizer que
subscreve as palavras do vogal João Garrido, acrescentando que é com satisfação que a
Autarquia vê as Juntas de Freguesia a dar continuidade às iniciativas que já vinham a ser
realizadas ou a darem início a outras que nunca foram feitas, numa perspetiva de criar identidade e
Comunidade. Estes são dois bons exemplos do papel que as Juntas de Freguesia podem cumprir.
-------- Quanto à intervenção da vogal Fátima Arêde, que versou sobre o II Concurso Literário da
Murtosa, disse que foi uma grande satisfação ver o Salão Nobre cheio, em cuja assistência se
encontrava representada toda a Comunidade Educativa, pais, encarregados de educação,
professores, alunos e Autarquias, porque a Educação é uma responsabilidade coletiva. Afirmou
que quando uma das partes se alheia deste processo, acaba-se por desequilibrar todo o percurso
formativo da criança. Concluiu dizendo que, se porventura, alguma palavra escrita por uma criança
de seis anos nos parece desadequada ao seu vocabulário e há sinais de que foram os pais a
escrevê-la, é um bom sinal, porque nos mostra que houve um pedido de ajuda e que a família, em
conjunto, cumpriu a sua missão.------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao vogal Paulo Horta Carinha referiu que não houve alteração ao projeto e que
o que se encontra em execução é o projeto que sempre existiu e o único que conhece.
Acrescentou que, durante a execução da obra, foi decidido eliminar um dos dois portões de acesso
projetados, por se ter concluído que seria melhor haver uma só entrada para mais fácil controlo de
acessos. Mais disse que no decurso da apresentação do projeto aos pescadores estes foram
dando conta que se não existisse uma proteção a norte, surgiriam danos nas estruturas flutuantes
e nas próprias embarcações, porque lhes faltaria uma proteção adequada daquele quadrante,
tendo-lhes sido dito que essa obra seria assumida pela Câmara porque, a obra em curso teve,
desde início, grandes condicionalismos financeiros, pois teria que estar contida num investimento
de um milhão de euros. Continuou dizendo que a Câmara tem em fase de licenciamento junto da
ARH, para cumprir o que foi prometido aos pescadores, o projeto de construção de um molhe a
norte e que as duas obras não serão executadas em conjunto mas sim subsequentes. Quanto ao
desassoreamento, informou que existe um projeto que se encontra contemplado no âmbito do
programa Polis Litoral Ria de Aveiro, que neste momento se encontra em fase de estudo de
impacte ambiental. Acrescentou que, na sua opinião, a possibilidade de vir a ser executado neste

5

Quadro Comunitário, é pouco provável. Espera que este projeto seja concretizado no âmbito do
Polis II. Quanto ao encerramento da Colónia de Férias da Torreira, referiu que é uma informação
que desconhecia, apesar de ter tido reuniões recentes com a Responsável da Colónia, a fim de se
verificar a possibilidade daquela Instituição acolher os cerca de 350 participantes num Congresso
Internacional a realizar em 2015, na Murtosa. Disse que ia tentar esclarecer essa informação,
porque, a ser verdade, isso será um prejuízo para o nosso Concelho não só em termos de postos
de trabalho mas também em termos de referência ao Território.-------------------------------------------------------Quanto à intervenção da vogal Lucinda Barbosa afirmou que é com grande satisfação que vê
a candidatura da Câmara aprovada com um projeto de uma Vila acessível para todos, com
mobilidade ciclável e pedonal. Esclareceu que fazemos parte das 50 Vilas e Cidades fundadoras
deste Instituto e que esta bandeira significa um reconhecimento ao muito trabalho que foi feito e
que estimula a concretizar o muito que está por fazer. Terminou dizendo que se encontra em curso
um investimento significativo, que outros virão, a seu tempo, em função das disponibilidades da
Autarquia, tendo como parceiro este Instituto, o qual ajudará a validar as propostas junto dos
fundos comunitários e a ter aquela ajuda que é sempre importante para que se juntem os recursos
económicos necessários à concretização destes projetos.--------------------------------------------------------------Quanto à intervenção do vogal José Alcides, referiu que o hastear da Bandeira Azul já
começa a ser uma saudável rotina, que constitui um reconhecimento do trabalho que tem sido e irá
continuar a ser feito para que a praia da Torreira continue a ser reconhecida como praia de
excelência. Disse ainda que se lutou muito para ter o reconhecimento da praia do Monte Branco,
que foram anos de trabalho e de luta que começou há muito com a despoluição da Ria de Aveiro.--------De seguida, o Presidente da Assembleia disse que as duas Propostas apresentadas pelo
vogal Paulo Horta Carinha do CDS-PP, durante a sua intervenção, supra referida, tinham sido
aceites pela Mesa, que as designou por Proposta A e Proposta B. A Proposta A é no sentido de se
apurar a real localização da Estátua da Varina, através da constituição de uma Comissão Eventual
de Estudo, conforme documento anexo (Doc. 6). A Proposta B é no sentido de se alterar o
Regimento da Assembleia, para que a intervenção do público se possa fazer no início das sessões
da Assembleia Municipal e que estas passem a ser transmitidas, em direto, via rádio e Internet
(Doc. 7).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a Proposta A à discussão, inscreveu-se o vogal Augusto Leite que referiu que esta
situação é uma aspiração muito antiga de muitos em descobrir o paradeiro da Estátua da Varina e
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que muitos, inclusive ele próprio, já tinha feito algumas tentativas nesse sentido, mas sem sucesso.
Continuou dizendo que muitas coisas foram sendo ditas ao longo do tempo sobre o seu paradeiro
e seria interessante pensar-se na tal comissão/grupo formada na Assembleia, porque de algum
modo responsabilizaria todos dando algum incentivo na procura de referências históricas de que o
Concelho tanto necessita. Que a própria Autarquia se deveria munir de pessoas com formação
académica para poder acompanhar estes assuntos históricos, que a todos beneficia,
principalmente aos descendentes e aos vindouros, de modo a conhecerem aquilo que fomos e o
que foram os nossos antepassados. Concluiu dizendo que é pertinente que se trabalhe na procura
desta estátua, não pela sua importância arquitetónica mas por ser uma referência para a Murtosa.--------Não havendo mais intervenções foi a Proposta do CDS-PP colocada à votação, tendo sido
reprovada por maioria, com 16 (dezasseis) votos contra do PSD, 5 (cinco) votos a favor do PS e do
CDS-PP e 3 (três) abstenções dos vogais José Alcides, Elizabete Soares e Lucinda Barbosa do
PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa colocou a proposta B à discussão dos presentes tendo-se inscrito,
para tal, o vogal Augusto Leite. Este disse achar pertinente a proposta apresentada e que até já
teria mencionado a necessidade de alteração da intervenção do público e que achava que a
transmissão da Assembleia, em direto, via rádio e Internet, seria útil, para que todos tivessem
acesso, de uma forma mais rápida, ao que se passa na Assembleia, pelo que a proposta
apresentada merecia o seu apoio e a sua concordância.----------------------------------------------------------------Não havendo mais inscrições foi a proposta do vogal do CDS-PP colocada à votação, tendo
sido reprovada por maioria, com 19 (dezanove) votos contra do PSD, 4 (quatro) votos a favor do
PS e do CDS-PP e 1 (uma) abstenção do vogal Diamantino Matos.--------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------1. Informação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, nos termos da alínea c), do
n.º 2, do art.º 25.º e n.º 4, do art.º 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro:-------------------------------Passando-se ao primeiro ponto da Ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao Presidente da
Câmara, que prestou as informações constantes do documento anexo (Doc. 8).---------------------------------Abertas as inscrições, para a formulação de pedidos de esclarecimento acerca da mesma,
registou-se a inscrição da vogal Angelina Figueiredo.---------------------------------------------------------------------- No uso da palavra, começou por se congratular, pelas excelentes iniciativas de cariz
cultural/desportivo, na generalidade, que se tinham desenvolvido no Concelho ultimamente, tendo,
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contudo, referido que não estava de acordo com o Carnaval de Verão, promovido pela Junta de
Freguesia da Torreira, porque considera uma atividade que nada tem a ver com a nossa Terra.
Prosseguiu, questionando o Presidente da Câmara sobre uma série de assuntos, nomeadamente
sobre a necessidade de se proceder à requalificação do espaço envolvente ao Cemitério do
Bunheiro; sobre a necessidade de limpeza da nova Variante; sobre a remoção do lixo que se
encontra na zona envolvente ao Depósito da Água da Torreira; sobre o arranjo dos ladrilhos
partidos nos passeios da Torreira, especialmente no largo em frente ao “Café do Guedes”; sobre a
remoção dos montes de rama de acácias, que se encontram junto ao Cemitério da Torreira e no
espaço contíguo à rua de S. Paio e, por último, sobre o mau estado em que se encontra o Parque
de Merendas do Monte Branco, apesar dos funcionários da Câmara lá terem andado recentemente
a trabalhar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Presidente da Câmara, este começou por referir que, do que ouviu, não
conseguia deduzir nenhuma dúvida sobre a sua intervenção, o que seria expectável neste período
dos trabalhos, mas que não deixaria de responder às questões apresentadas pela vogal. Assim,
disse que a zona envolvente ao Cemitério do Bunheiro é propriedade da Junta de Freguesia. No
entanto, a Câmara quer fazer parte da solução, mas tem que se ter em conta o Plano de
Urbanização do Centro do Bunheiro, que prevê para aquele espaço e por insistência da Paróquia,
um Equipamento desta, mas com carácter público. Continuou, dizendo que não sendo essa a
vontade da Paróquia, no momento presente, será exigido um esforço da Câmara em conjunto com
a Junta de Freguesia e a Paróquia, para que se encontre outro destino a dar àquele espaço, sendo
certo que se trata de domínio privado da Junta de Freguesia do Bunheiro. Quanto à Variante, disse
que a mesma não se encontra, neste momento, com mau aspeto, uma vez que a Junta de
Freguesia procedeu recentemente à sua limpeza, no âmbito do acordo de execução de trabalhos
no âmbito da delegação de competências. ----------------------------------------------------------------------------------Quanto ao lixo existente na zona envolvente ao Depósito da Água da Torreira, informou que
já se tinha iniciado a sua remoção e que estaria terminada na semana seguinte. Relativamente aos
montes de rama de acácia existentes a norte e a poente do Cemitério da Torreira, informou que a
mesma é proveniente da desmatação do espaço que virá a acolher, no início de Agosto, o
Acampamento Regional dos Escuteiros e, futuramente, outros eventos desta natureza que exijam
um espaço de acampamento e que durante a próxima semana esse material seria destroçado e
transportado, sendo aproveitado como biomassa. No que se refere ao Parque de Merendas do
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Monte Branco, disse que o mesmo tem vindo a ser limpo e desmatado e também alvo de
reparações por parte do empreiteiro, no âmbito da receção definitiva daquela obra. Acrescentou
que aquele é um espaço que tem sido alvo de furtos e de vandalismo, o que faz com que
tenhamos constantemente de proceder à substituição de bicos de rega, tampas de sarjetas e
grelhas de águas pluviais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------2. APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE “ACORDO DE
EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DA
TORREIRA” – DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 20/06/2014;-------------------------------------------------------Dada a palavra ao Presidente da Câmara, este referiu que já tinha dado nota deste assunto
quando se apreciou e decidiu acerca do acordo de execução com a Junta de Freguesia do
Bunheiro. Disse ser necessário estabelecer um verdadeiro acordo de parceria para melhorar o
serviço que é prestado e que os pressupostos de base são os mesmos que subordinaram o cálculo
financeiro das verbas a atribuir ao Bunheiro, os critérios são os mesmos, mas neste caso em
colaboração com a Junta de Freguesia da Torreira. Informou que se acordou transferir para a
Junta de Freguesia as competências que têm a ver com a limpeza urbana, com a beneficiação, a
pequena reparação do espaço público, ou seja reparar o passeio ou a calçada. Concluiu dizendo
que, para o efeito, serão anualmente transferidos para a Junta de Freguesia € 32.000,00, para
além de algum equipamento e pessoal, para que aquela autarquia possa vir a desempenhar as
tarefas constantes do acordo.----------------------------------------------------------------------------------------------------Abertas as inscrições, para as intervenções acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o
vogal Augusto Leite pediu a palavra e, no seu uso, referiu que esta delegação de
competências/descentralização de poder tem, em termos genéricos, o seu acordo, mas como não
fez uma leitura aprofundada do documento, não iria tomar uma posição favorável. Continuou,
dizendo que estava preocupado com o funcionamento da democracia na nossa Terra, porque esta
delegação de competências deveria ter algures numa cláusula referido um relatório, à semelhança
do que esta Assembleia aprovou no mandato anterior, com a delegação de competências com a
Junta de Freguesia do Bunheiro, e até aos dias de hoje esse relatório nunca foi apresentado aos
membros da Assembleia. Disse, ainda, que gostaria de saber se a Junta de Freguesia ficaria com
mais competências para ajudar a Escola da sua Freguesia e se tal não tivesse sido já acautelado o
deveria ser num futuro próximo. Concluiu dizendo que gostaria que ficasse desde já registado o
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seu pedido para lhe ser entregue uma cópia do relatório entregue à Câmara pela Junta, sobre os
trabalhos executados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia deu conhecimento de que o vogal Hugo Figueiredo tinha
entrado no início da intervenção do vogal Augusto Leite, pelo que o convidou a tomar o seu lugar.--------Quanto à intervenção do vogal Augusto Leite, o Presidente da Câmara referiu que os
acordos de execução apenas permitem transferir as competências constantes no art.º 132.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de Setembro. Disse não ser possível delegar nas Juntas de Freguesia nenhum
reforço de capital para apoio às Escolas, mas apenas para efetuar pequenas intervenções de
reparação nas mesmas, que foi o que se fez com a Junta do Bunheiro, sendo certo que não temos
essa responsabilidade no caso da EBI da Torreira. Concluiu, afirmando que se a Câmara quiser
apoiar financeiramente qualquer Escola, como já o faz, não necessita das Juntas de Freguesia
para o fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, foi a proposta apresentada pelo Executivo Camarário
colocada à votação, tendo sido aprovada por maioria, com 20 (vinte) votos favoráveis do PSD e do
CDS-PP e 5 (cinco) abstenções o PS.-----------------------------------------------------------------------------------------O vogal Augusto Leite pediu a palavra, para fazer uma declaração de voto. Sendo-lhe
concedida, esclareceu que se absteve por falta de conhecimento do documento, que à partida não
estaria contra à aprovação do seu teor, mas que gostaria também de fazer uma referência ao
aspeto legal do mesmo. Acrescentou que, em relação à Assembleia Municipal este assunto é
pacífico, mas que quanto à Assembleia de Freguesia da Torreira o mesmo está ferido de nulidade,
pelo que disso irá fazer referência na aprovação em minuta.-----------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que, na sua opinião, essa questão da
legalidade diz respeito ao órgão competente da Freguesia da Torreira e a posição a tomar pela
Assembleia Municipal é sobre a aprovação ou não da proposta apresentada, pelo que não lhe
cabe decidir, ou não, acerca da legalidade da decisão tomada pela Assembleia de Freguesia da
Torreira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após a elaboração da ata em minuta, foi a mesma lida e colocada à votação, tendo sido
aprovada por maioria com 21 (vinte e um) votos a favor da bancada do PSD, do CDS-PP e do
vogal Diamantino Matos, 2 (dois) votos contra dos vogais Augusto Leite e José Cunha e 2 (duas)
abstenções dos vogais Hugo Figueiredo e Angelina Figueiredo (Doc. 9).-------------------------------------------Inscreveram-se para declaração de voto os vogais Hugo Figueiredo e Augusto Leite.-----------
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--------O vogal Hugo Figueiredo referiu que se absteve, porque não esteve presente ao início do
ponto da Ordem de Trabalhos, em causa.------------------------------------------------------------------------------------O vogal Augusto Leite apresentou uma declaração de voto, documento em anexo (Doc. 10)..
--------Dada a palavra ao público, não houve pedidos de intervenção.------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia deu por encerrada a Reunião, eram
23h10m, da qual se elaborou a presente ata que vai ser assinada pelos membros da Mesa.-----------------DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA E PARA EFEITOS IMEDIATOS: Durante a
presente reunião foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e n.º 3 do art.º 27.º do Código do Procedimento
Administrativo, a deliberação intitulada: ““Apreciação, Discussão e Votação da Proposta de “Acordo
de Execução de Delegação de Competências na Junta de Freguesia da Torreira” – Deliberação
Camarária de 20/06/2014””.------------------------------------------------------------------------------------------------

