
  
 

 Município de Aveiro 
Assembleia Municipal 

 
    EDITAL N.º 15/2007 

 
REGINA MARIA PINTO DA FONSECA RAMOS BASTOS, Presidente da Assembleia 
Municipal de Aveiro, faz público, em cumprimento do artigo 91.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que esta Assembleia 
Municipal, na Sessão Extraordinária, realizada no dia 26 de Novembro 2007, discutiu, apreciou 
e votou os seguintes pontos: 
Ponto1. – Operação de Saneamento Financeiro: 

1.1 – Estudo e Plano de Saneamento Financeiro elaborados nos termos do n.º 2 e 3 do 
artigo 40.º da Lei n.º 2/2007, de 15/01 (Lei das Finanças Locais) - aprovação; 

Foi aprovado por maioria, com trinta e cinco votos a favor, duas abstenções e zero votos 
contra. 

1.2 – Contratação de empréstimo bancário ao abrigo dos n.ºs 1 e 6 do artigo 40.º da Lei n.º 
2/2007, de 15/01 - aprovação; 

Foi aprovado por maioria, com trinta cinco votos a favor, duas abstenções e zero votos contra. 
Ponto 2. – Contratação de empréstimo para financiamento complementar aos projectos co-
financiados no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio; 
Aprovado por unanimidade 
Ponto 3. – Empreitadas – aprovação da repartição de encargos pelos exercícios de 2007 e 2008:  

3.1 - Concepção/Construção da Consolidação dos Limites da Plataforma da Lota; 
Aprovado por unanimidade 

3.2 - Construção do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Aveiro; 
Aprovado por unanimidade 
Ponto 4. – Proposta de fixação das taxas - aprovação: 
 4.1 – Derrama para 2008; 
Foi aprovado por maioria, com vinte seis votos a favor, dez abstenções e zero votos contra. 
 4.2 –Taxa Municipal de Direitos de Passagem para 2008; 
Foi aprovado por maioria, com vinte cinco votos a favor, dez abstenções e um voto contra. 
 4.3 – Participação Variável no IRS para o ano 2009. 
Foi aprovado por maioria, com vinte seis votos a favor, dez  abstenções e zero votos contra. 
 
Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente edital, que vai ser afixado nos locais de 
estilo, colocado on-line e publicado num dos jornais editados na área do município. 
 

AVEIRO E SEDE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, AOS  28 DE NOVEMBRO DE 2007 
 
 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
 
 

a)  Regina Ramos Bastos 


