
  
 

 Município de Aveiro 
 

Assembleia Municipal 
              EDITAL N.º 05/2021 

 
LUIS MANUEL SOUTO DE MIRANDA, Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro, 
faz público que, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 49.º, do anexo I, da Lei n.º 
75/2013 de 12 Setembro, se vai realizar no próximo dia 16 de Abril (6.ª-feira), com 
início às 20:30 horas, a Sessão Ordinária de Abril, deste órgão, no Grande Auditório 
do Centro de Congressos de Aveiro, em Aveiro, com a seguinte definitiva  

                                                   Ordem do Dia: 
 

Ponto 1 – Informação sobre a Atividade Municipal de 16FEV21 a 12ABR21; 
Ponto 2 – Apreciação e votação da prestação de serviços de Auditor Externo - 
Revisor Legal de Contas do Município de Aveiro; 
Ponto 3 - Apreciação e votação do Relatório de Gestão, Prestação de Contas, 
Balanço Social e Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva 
avaliação, de 2020, da Câmara Municipal de Aveiro; 
Ponto 4 – Apreciação e votação da revisão da taxa de juro do contrato de 
empréstimo de assistência financeira do Município de Aveiro; 
Ponto 5 – Apreciação e votação da adesão à AIC – Academia Internacional de 
Cerâmica; 
Ponto 6 – Apreciação e votação da adesão à Associação Europeia de Festivais / 
European Festivals Association (EFA); 
Ponto 7 - Apreciação e votação protocolo de acordo de colaboração para a 
construção de uma urbanização em regime de Contrato de Desenvolvimento 
Habitacional (CDH); 
Ponto 8 - Apreciação e votação da Proposta de Recomendação: Por compromissos 
do município com a conservação da natureza e da biodiversidade; 
Ponto 9 - Apreciação e votação das Moções: 

a) Pela inclusão de indicadores de conservação da natureza e da biodiversidade 
nos planos de cogestão das áreas protegidas; 

b) Pela proteção dos sapais e pradarias marinhas da Ria de Aveiro e a sua 
inclusão nos instrumentos de política climática; 

Ponto 10 - Apreciação e votação da Proposta de Recomendação: Criação de 
Hortas Urbanas/Comunitárias no Município de Aveiro; 
Ponto 11 - Apreciação e votação da Moção: Constatação, Tristeza e Pesar, pelo 
Passivo do Governo do Partido Socialista em relação às obras que são 
necessidades prementes em Aveiro e para os Aveirenses — reivindicando a ação 
urgente e consequente do Governo nos assuntos acima referidos. 
 
Em tempo: No início da Sessão, serão submetidas a votação as actas n.ºs 55 e 56.  
Nos termos regimentais, seguir-se-á o ´Período de Intervenção do Público' sobre assuntos 
relacionados com o município, seguindo-se o 'Período de Antes da Ordem-do-Dia' para 
tratamento de assuntos gerais do interesse autárquico. 
 
 



Post-scriptum: Nos termos do n.º 3, artigo 17.º, do Regimento, comunica-se que caso haja 
necessidade de prolongar a sessão, a mesma prosseguirá nos dias 23/04/2021 e 30/04/2021 (6.ª 
feiras) no mesmo local e à mesma hora. 
 
 

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 http://www.cm-aveiro.pt/municipio/assembleia-municipal 
 
      AVEIRO E SEDE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, AOS 12 DE ABRIL DE 2021 

                                        O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

 

a)  Luis Manuel Souto de Miranda   
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