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 Município de Aveiro 

Assembleia Municipal 
         

          EDITAL N.º 12/2020 
 
LUIS MANUEL SOUTO DE MIRANDA, Presidente da Assembleia Municipal de 
Aveiro, faz público, em cumprimento do artigo 56.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013 
de 12 de Setembro, que esta Assembleia Municipal, na Sessão Ordinária de 
Setembro, nas reuniões da Sessão realizadas nos dias 18 e 25 de Setembro de 
2020, no Grande Auditório do Centro de Congressos de Aveiro, apreciou e votou os 
pontos da seguinte ordem do dia: 
 

Ponto 1 – Apreciação e votação do Concurso público internacional para a 
“Conceção, Construção e Concessão do Complexo com Crematório e Casas 
Mortuárias de Aveiro”. 
Aprovado por maioria (vinte quatro votos a favor, onze abstenções, zero votos contra) 
 

Ponto 2 – Informação sobre a Atividade Municipal de 25JUN20 a 14SET20; 
A informação sobre a Atividade Municipal foi apreciada . 
 

Ponto 3 - Proposta de Recomendação - Programa CED/Esterilização de animais 
errantes no município de Aveiro: 

1. A implementação, de forma gradual, o programa CED – captura, esterilização, 
devolução, com vista ao controlo da população de gatos silvestres no município, 
começando a sua execução pelas colónias já identificadas, na sua esmagadora maioria 
urbanas e já com cuidadores informais dedicados, podendo, através destes casos, 
consolidar as boas práticas, e conceder a todos os envolvidos, as rotinas e os 
ensinamentos para um melhor desenvolvimento na aplicação do programa; 

Proposta rejeitada (catorze votos a favor, zero abstenções, vinte um votos contra). 

2. O reforço da emissão de cheques veterinários, ainda em 2020, para fazer face às 
necessidades e pedidos de esterilizações associados ao programa; 

Proposta rejeitada (onze votos a favor, três abstenções, vinte e um votos contra). 

3. Pondere candidatar-se ao apoio do governo para esterilizações de animais errantes, 
constante no despacho nº6615/2020 e cujo prazo decorre até 30 de Novembro de 2020. 

Proposta retirada pelo proponente. 
 
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital, que vai ser afixado nos 
locais de estilo, e colocado no sítio electrónico da Assembleia Municipal de Aveiro 
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/assembleia-municipal/editais 
 
AVEIRO E SEDE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, AOS 28 DE SETEMBRO DE 2020 

    O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

 

a)  Luis Manuel Souto de Miranda 
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