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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2020 - 

Aos dezassete do mês de agosto de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, reuniu-se 

no Edifício da Assembleia Municipal de Mondim de Basto o órgão deliberativo deste 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENÇAS: ---------------------------------------------------------------------------------- 

O deputado municipal José Francisco Teixeira Lopes, impossibilitado de comparecer 

a esta sessão da Assembleia Municipal, requereu a sua substituição, nos termos do 

disposto no artigo 18º, nº1, alínea c), da Lei 75/2013, de 12 de setembro, por Maria 

Jacinta Carvalho Gomes. ----------------------------------------------------------------------------- 

O deputado municipal Alfredo Manuel Lopes Pinto Coelho de Mendonça, 

impossibilitado de comparecer a esta sessão da Assembleia Municipal, requereu a sua 

substituição, nos termos do disposto no artigo 18º, nº1, alínea c), da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, por Maria de Fátima da Silva Selas ------------------------------------------------ 

A deputada municipal Maria João Loureiro Ribeiro, impossibilitada de comparecer a 

esta sessão da Assembleia Municipal, requereu a sua substituição, nos termos do 

disposto no artigo 18º, nº1, alínea c), da Lei 75/2013, de 12 de setembro, por Artur 

Silva Miguel. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A deputada municipal Ângela Eduarda de Oliveira Figueiras, impossibilitada de 

comparecer a esta sessão da Assembleia Municipal, requereu a sua substituição, nos 

termos do disposto no artigo 18º, nº1, alínea c), da Lei 75/2013, de 12 de setembro, por 

Fernando Avelino Oliveira Silva. ------------------------------------------------------------------- 

O deputado municipal Armindo Marinho Henrique, impossibilitado de comparecer 

a esta sessão da Assembleia Municipal, requereu a sua substituição, nos termos do 

disposto no artigo 18º, nº1, alínea c), da Lei 75/2013, de 12 de setembro, por Maria 

Elizabete Nunes Peixoto. ---------------------------------------------------------------------------- 

Salvo a ausência do senhor Vereador Paulo Jorge Mota da Silva, encontravam-se 

presentes nesta sessão todos os elementos que nos termos do art.º 48º da Lei 169/99 de 

18 de setembro com a redação que lhe foi dada pela Lei 5-A/2002 de 11 janeiro, se 

impunha a obrigatoriedade ou dever de presença. ----------------------------------------------- 

ABERTURA DA REUNIÃO --------------------------------------------------------------- 
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Face à ausência do Primeiro Secretário da Mesa, o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal designou, interinamente, e para esta reunião, a senhora deputada Maria 

Fernanda Lemos da Cunha, Segunda Secretária da Mesa, para desempenhar as funções 

de Primeira Secretária da Mesa da Assembleia e a senhora deputada Joana Assunção 

Faria da Cunha Alegre para desempenhar as funções de Segunda Secretária da Mesa da 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas dezoito horas e cinco minutos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal declarou aberta a presente reunião, dando início à ordem de trabalhos.  ------- 

1- Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------- 

1.1- Aprovação da Revisão ao Orçamento de 2020 – Alteração Modificativa da 

Despesa e da Receita n.º 6 e Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de 

Investimentos n.º 5 ---------------------------------------------------------------------------- 

O deputado municipal Fernando Avelino Oliveira Silva usou da palavra para dizer 

que entende que esta revisão demonstra a falta de planeamento que tem havido na 

gestão camarária e a obra da escola é, e foi desde o início, a prova disso mesmo. Depois 

de vários anos a tentar adjudicar a obra sem êxito, ora acrescentando trabalhos novos 

ao projeto, ora retirando trabalhos que acharam desnecessários, o executivo vem agora 

acrescentar mais trabalhos que afinal são necessários sem saber ao certo o que andaram 

a fazer. Em suma: gastaram-se milhares de euros em revisões de projeto que, facilmente 

se veio constatar, está mal orçamentado e com a permanente falta de interessados na 

obra dado o seu baixo preço. Pese toda esta agravante, verifica-se que esta situação 

originou um atraso na execução da obra que já deveria estar concluída, com todos os 

prejuízos que daí advêm, neste início de ano escolar para toda a gente, funcionários, 

professores e alunos. Considera que esta situação de alteração e da divisão desnecessária 

da obra em trabalhos suplementares, que deveriam ter sido incluídos e orçamentados 

desde o início, tem como consequência o aumento generalizado do custo da obra. 

Acrescentou que todos se recordam das tarjas colocadas na sede da escola a referir o 

anúncio das obras, em plena campanha eleitoral, mas à data de hoje as obras não estão 

concluídas. Entende que vendem e propagandeiam a ideia de uma gestão rigorosa e 

realista e que quando se governa com demagogia eleitoral, a pensar nos votos, é isso 

que acontece. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A senhora Presidente da Câmara, Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa, usou 

da palavra para dizer que queria lembrar que a escola de Mondim foi a concurso e ficou 

deserta mas que não foi só Mondim e que o senhor deputado Fernando Silva sabe 

muito bem e considera que há muita demagogia no seu discurso porque o senhor 

deputado sabe que ficou deserto em Fafe, Vieira do Minho, Loulé, ficou deserto numa 

dúzia de escolas e que sabe muito bem também o porquê e que também conhece o 

problema desta segunda fase pois já foi explicado: inicialmente a verba para a escola era 

uma e depois, face à retificação dos fundos comunitários, vieram adicionados à obra 

mais 800.000 Euros, por isso há uma segunda fase de concurso. Não é culpa da Câmara 

nem desastre da Câmara, nem falta de planificação da Câmara. É assim que as coisas 

funcionam. Acrescentou que o senhor deputado percebe muito bem isto até pela sua 

experiencia num lugar de gestão, quer na escola, quer na junta. Por isso, acha que é 

demagogia e que não vale a pena estarem a falar nisto. Isto não engrandece este 

conceito de assembleia, não traz novidade nenhuma para o crescimento do concelho e 

também não acrescenta nada à obra em si. ------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou à 

votação a proposta Aprovação da Revisão ao Orçamento de 2020 – Alteração 

Modificativa da Despesa e da Receita n.º 6 e Alteração Modificativa ao Plano 

Plurianual de Investimentos n.º 5 que foi aprovada por maioria com dezasseis 

votos a favor e quatro abstenções. ---------------------------------------------------------- 

1.2- Autorização para contratação de Empréstimo - Quadro BEI PT 2020 | 

Autarquias, que tem como objetivo financiar a contrapartida nacional da obra 

denominada “Núcleo de Técnicas Tradicionais – Casa das Memórias de 

Ermelo”, aprovado no âmbito do Programa do Portugal 2020 ------------------------ 

O deputado municipal Torcato Jorge Mota Queirós de Moura usou da palavra 

para dizer que, relativamente a estes empréstimos, este executivo ganhou duas eleições 

à custa da dívida. Referiu que teve o cuidado de ouvir a senhora Presidente da Câmara 

no Dia do Município a dizer que a dívida estava paga mas, que saiba, ainda faltam 

5.000.000 Euros. Foi verdade e está gravado. Acrescentou que os deputados são 

sistematicamente chamados a esta Assembleia para aprovar empréstimos que serão 

pagos daqui por três, quatro ou cinco anos. Referiu que não leu os documentos porque 
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eles chegaram na sexta-feira e que não dá tempo para os ler pelo que considera que era 

bom que esta Assembleia, nesse ponto, começasse a corrigir e atempadamente 

mandasse os documentos para os poderem estudar. Referiu que queria deixar aqui mais 

exemplos de empréstimos que podiam fazer: um empréstimo para o relvado do 

Mondinense, para restaurar a Casa da Igreja, para restaurar a Casa do Fojo, para dar um 

restauro à Casa dos Produtos Tradicionais da Senhora da Graça, dar um restauro ao 

Mercado Municipal. Considera que nesta fase se anda em plena campanha eleitoral pelo 

que pediu à senhora Presidente que, se vai ser candidata, se assumisse porque 

sistematicamente vêm aqui aprovar empréstimos com reuniões extraordinárias e à 

pressa. Não pode ter outro entendimento senão tratar-se de pura campanha eleitoral. --- 

O deputado municipal Bruno Miguel de Moura Ferreira usou da palavra para 

fazer um reparo porque, pode ter sido um lapso, a informação que contém na proposta 

relativamente ao valor da amortização é diferente do valor que está na informação 

técnica. Crê que seja um lapso de escrita mas como é uma diferença significativa deixa 

este repto para a correção. --------------------------------------------------------------------------- 

O deputado municipal Fernando Avelino Oliveira Silva usou da palavra para dizer 

que gostava de colocar uma questão que gostava de ver esclarecida. Para além do 

empréstimo que irão aprovar, gostava de saber em que é que consiste este projeto. 

Depois de tentar perceber realmente em que consiste este projeto é que será capaz de 

aprovar e de se debruçar sobre este assunto. Entende que a primeira nota que deve ser 

dada a esta Assembleia é falar deste projeto para depois verem a viabilidade da 

aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Câmara, Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa, usou 

da palavra para dizer que, à questão levantada pelo senhor deputado Fernando Silva, se 

iria documentar e enviar mas referiu que toda a gente sabia que a candidatura foi feita, 

não tendo aqui o dossier mas que os senhores deputados podiam a qualquer momento 

pedir para consultar o processo que está na autarquia. Acrescentou que se poderia 

documentar e na próxima Assembleia, que não será assim tão longe, trazer para explicar 

melhor o que é que se vai passar. Referiu que sabia o que se estava a passar mas não 

queria dizer uma coisa menos correta, preferindo consultar o processo e trazer uma 

informação direitinha para que percebam como é que as coisas estão a correr. Quando 
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esta proposta foi à reunião de Câmara ela foi muito explícita, todos sabem que é um 

projeto para Ermelo que contempla um roteiro histórico da parte construída entre os 

pontos centrais e um ponto fixo que é relativo à antiga casa do Parque Natural do 

Alvão que está a ser cedida à Câmara Municipal para ser lá a sede. Do ponto em si que 

vai ser o centro interpretativo de toda aquela região há também um documento que fala 

de todo o traçado arquitetónico construído da localidade de Ermelo. Para responder ao 

senhor deputado Bruno Ferreira referiu que poderia depois enviar um documento 

porque não estava na Assembleia a contabilista e não podia retificar isso assim. Pensa 

que pode ser um lapso mesmo mas duvida que não seja. -------------------------------------- 

O deputado municipal Fernando Avelino Oliveira Silva usou da palavra para dizer 

à senhora Presidente que não ficou nada esclarecido. Percebeu que é uma candidatura 

mas não tem os meios, nem tem que ir buscar o dossier, nem tem que procurar este 

tipo de informações quando acha que elas devem ser prestadas nesta Assembleia. 

Referiu que os deputados são favoráveis a todo o tipo de candidaturas e são favoráveis 

que se recupere o património mas que não podia deixar de reafirmar novamente que a 

Câmara, mesmo nesta candidatura, tem uma falta de planeamento e de rigor quando é 

afirmado que esta obra está prevista no plano plurianual de atividades mas com uma 

dotação insuficiente. Referiu que fica sempre com a sensação de que o planeamento é 

feito às pinguinhas consoante uma determinada ideia surja ao acordar da manhã. É 

claro que concorda perfeitamente com a ideia de uma casa de memórias de Ermelo 

mas, mesmo assim, entende, que há uma falta de desenvolvimento global. Considera 

interessante e poética a denominação «Casa de Memórias» mas também têm memória 

de muito património rico em Ermelo que está num estado de abandono, e pertença do 

município algum dele. Considera constrangedor falarem de memórias e descurarem as 

memórias da história do concelho. Esquecem a memória do que já existe na freguesia 

de Ermelo apesar da intervenção e de um plano global estratégico ao qual, sem dúvida, 

poderia advir a casa das memórias, a rota das memórias. Afinal o que interessa é hoje, 

nem passado nem futuro, por isso a memória é apagada no tempo. ------------------------- 

A senhora Presidente da Câmara, Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa, 

usou da palavra para dizer que a casa que era património do Instituto de Conservação 

da Natureza e ficou abandonada, ficou ali à mercê de tempestades e de vandalismo. 
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Referiu que foi preciso fazer uma parceria com o Parque, e não foi fácil, para que este 

cedesse o edifício ao município para que a autarquia pudesse investir no próprio 

edifício. Esta candidatura quando foi feita também supunha que fosse comparticipada a 

75% ou a 85% e não foi. Só quando abriu o aviso é que se verificou isso porque não 

adivinhamos o que vai sair no aviso. Sobre a candidatura, o dinheiro que vem é muito 

pouco porque ela é financiada uma parte a 25% e a outra parte não chega a 50% por 

isso é necessário contrair empréstimo para agarrar o que vem. A casa em si vai ser 

restaurada porque está muito degradada e vai ser feito depois um roteiro e um ponto de 

interpretação sobre isso. Considera que de facto Ermelo é muito rico em memórias, o 

concelho é muito rico em memórias, mas não se pode tratar de todos ao mesmo tempo. 

Referiu que há momentos atrás se esqueceu de dizer ao senhor deputado Torcato de 

Moura, quando disse que teria dito que a dívida estava paga, que estava admirada 

porque o senhor deputado ficou muito surpreendido e surpreso por não ter ido à sua 

tomada de posse e agora estava a comentar o que falou. Como é que o senhor deputado 

sabe que falou disto ou daquilo se o senhor deputado não esteve lá? Considera que são 

palavras tiradas do contexto e que não podia ter dito que a dívida estava paga pois o 

que disse foi que a dívida estava a ser paga integralmente e sem nenhuma falha. Isso é 

diferente. Referiu que não havia atrasos no pagamento da dívida porque a dívida foi 

contratada até final de março de 2022 e que não vale a pena dizer que disse que a dívida 

estava paga porque não podia dizer isso. Concluiu dizendo que não se pode tirar uma 

frase dum contexto em que ela não foi dita pois não é correto. Relativamente ao projeto 

referiu que se tratava do restauro do edifício em si e era um centro interpretativo e que 

se fossem necessários mais pormenores só com o processo é que o poderia fazer. ------- 

Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou à 

votação a proposta Autorização para contratação de Empréstimo - Quadro BEI 

PT 2020 | Autarquias, que tem como objetivo financiar a contrapartida nacional 

da obra denominada “Núcleo de Técnicas Tradicionais – Casa das Memórias 

de Ermelo”, aprovado no âmbito do Programa do Portugal 2020 que foi 

aprovada por maioria com dezasseis votos a favor e cinco abstenções. ------------- 

1.3- Autorização para contratação de Empréstimo - Quadro BEI PT 2020 | 

Autarquias, que tem como objetivo financiar a contrapartida nacional da obra 
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denominada “Reabilitação Energética do Pavilhão Gimnodesportivo de 

Mondim de Basto”, aprovado no âmbito do Programa do Portugal 2020 ---------- 

O deputado municipal Torcato Jorge Mota Queirós de Moura usou da palavra 

para dizer que a senhora Presidente da Câmara devia andar desfasada da realidade pois 

de facto não esteve e até achou de mau grado não convidar os deputados desta 

Assembleia para estarem na tomada de posse mas que aquilo a que se referiu foi no Dia 

do Município em que a senhora Presidente disse que a dívida estava paga e falou em 

não sei quantos milhões e está gravado. Acrescentou que a senhora Presidente disse que 

a dívida estava paga e que estranhou. Sabe que a senhora Presidente da Câmara falou 

com o coração mas o facto é que ainda faltam pagar cinco milhões pelo que considera 

que ou falam com desplante ou então andam em campanha eleitoral. E isto foi no Dia 

do Município e não na sua tomada de posse. ----------------------------------------------------- 

O deputado municipal Fernando Avelino Oliveira Silva usou da palavra para dizer 

que queria colocar uma questão ao senhor Presidente da Assembleia Municipal que 

considera pertinente e a pertinência tem a ver com os tempos. Os deputados têm um 

tempo limitado para cada um dos assuntos, até para que a condução dos trabalhos seja 

feita, tudo bem. Mas também entende que deveria haver uma conferência de líderes 

para poder discutir os próprios tempos pois o que interessa aqui não é apenas aprovar 

mas também é debater porque esta é uma Assembleia onde se discutem os pontos 

políticos, isto tem a ver com as questões políticas e tem a ver com visões que podem 

não ser as mesmas, mas são respeitáveis na mesma, tais como a visão e a estratégia do 

executivo é respeitável. Relativamente à questão desta eficiência energética do pavilhão 

gimnodesportivo, referiu que pretendia de alguma forma perceber este projeto e em 

que termos este envolvimento da eficiência energética é realizado pois antes de poder 

aprovar empréstimos gostava de conhecer a realidade daquilo que estará a votar. -------- 

A senhora Presidente da Câmara, Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa, usou 

da palavra para dizer que sobre a dívida já tinha dito o que tinha a dizer. Sobre o 

projeto do gimnodesportivo, referiu que já há muito tempo que o gimnodesportivo 

mete água, chove lá dentro, ficando impossibilitada a prática de desporto pelo que se 

fez uma candidatura para que se mexesse na cobertura no telhado e se fizesse uma 

climatização do espaço por causa da condensação. É nisso que se baseia o projeto de 
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quase 600.000 Euros, onde há uma comparticipação dos fundos comunitários, tendo a 

Câmara que pagar a diferença e por isso está a fazer um empréstimo para esse fim. 

Lembrou que todos estes empréstimos já foram à reunião de Câmara e que os senhores 

deputados têm o senhor vereador na reunião e que podem pedir esclarecimentos, antes 

ou depois da reunião, e até podem fornecer os documentos. Pensa que é assim que 

trabalham, trabalham em grupo, em conjunto, e por isso todos estes assuntos passaram 

na reunião de Câmara e agora têm de vir à reunião da Assembleia e depois ao Tribunal 

de Contas e depois vamos esperar que venha do Tribunal de Contas. Nenhum 

documento que aqui está veio aqui sem ir primeiro à reunião de Câmara. ------------------ 

O deputado municipal Fernando Avelino Oliveira Silva usou da palavra para dizer 

que ficou na mesma e não percebeu o alcance do projeto porque não foi esclarecido, 

mais uma vez. Esclareceu a senhora Presidente que o Vereador do CDS lhes tem dado 

conta de todas as posições que toma, aliás ainda a última que tomou e que está em ata 

em que o executivo levou uma proposta e depois de toda a intervenção que o senhor 

Vereador do CDS fez acabaram por retirar a proposta porque estava mal 

fundamentada. Reafirmou que têm conhecimento, quer por ele, quer pelos próprios 

documentos em ata, pelo que considera que o colocar em causa e o tentar de alguma 

forma criar ruido é uma coisa insignificante. ----------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou à 

votação a proposta Autorização para contratação de Empréstimo - Quadro BEI 

PT 2020 | Autarquias, que tem como objetivo financiar a contrapartida nacional 

da obra denominada “Reabilitação Energética do Pavilhão Gimnodesportivo de 

Mondim de Basto”, aprovado no âmbito do Programa do Portugal 2020 que foi 

aprovada por maioria com dezasseis votos a favor e cinco abstenções. ------------- 

1.4- 2ª Alteração ao Mapa do Pessoal do Município de Mondim de Basto de 

2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O deputado municipal Fernando Avelino Oliveira Silva usou da palavra para dizer 

que era um facto que têm verificado e assistido a constantes alterações no mapa de 

pessoal sem muitas vezes perceber o interesse e a lógica destas mudanças. Pensa que 

quando se tem uma ideia, quando se tem um rumo, quando se tem um objetivo, todos 

os funcionários, todo o executivo funcionam todos na mesma reta e há um 
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envolvimento. Será que as mobilidades, as transferências, representam insatisfação dos 

próprios funcionários? Entende que esta questão de alteração do mapa de pessoal e a 

gestão do pessoal deve ter sempre na sua génese o mérito e as capacidades de trabalho 

mas às vezes parece que as mexidas no quadro e as respetivas alterações variam 

consoante os interesses político-partidários de quem gere a autarquia. ---------------------- 

O deputado municipal Bruno Miguel de Moura Ferreira usou da palavra para 

dizer que o mapa de pessoal era dinâmico, como todos sabem, no entanto também 

requer que seja estável e a verdade é que há menos de dois meses vieram aqui a esta 

Assembleia votar uma alteração ao quadro de pessoal. A questão que coloca é se não 

poderiam ter realizado essa alteração há dois meses atrás ou se de cada vez que houver 

uma alteração virão novamente a esta Assembleia, o que não traz qualquer tipo de 

estabilidade ao quadro de pessoal. Portanto por um lado questionou se poderiam ter 

evitado estar aqui hoje a votar novamente isto, se houve planeamento para que se 

pudesse ter feito antes, e se vai ser prática corrente, ou seja, se o planeamento a partir 

de agora está feito até ao final do ano ou se poderão acontecer eventualmente novas 

alterações. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Câmara, Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa, usou 

da palavra para dizer que a alteração do mapa de pessoal decorre das saídas que tem 

havido e que, em relação a quem sai da Câmara e vai embora, desconhece se vão 

satisfeitos ou insatisfeitos, sabe que vão para a terra deles, vão para o local onde 

moram, não sabe se vão bem, se vão mal, mas considera que quando se vai para perto 

de casa se vai bem. Nós sabemos que toda a gente tem saído para a sua localidade e 

para a sua área de residência e isso por um lado é bom para o trabalhador e até para a 

própria autarquia que perdendo funcionários pelo menos não tem um funcionário 

insatisfeito. Isto tem acontecido, as pessoas têm pedido mobilidade para ir para as suas 

áreas de residência o que considera lógico e humano. Referiu que depois de irem o 

lugar tem de estar um ano pendente para perceber se o trabalhador consolida no lugar 

para onde vai ou se quer regressar mas que no caso em concreto foi menos de um ano, 

foi um técnico que saiu da Câmara por motivos profissionais, pois já consolidou e por 

isso foi necessário alterar o mapa do lugar de técnico superior da área social. 

Relativamente a estes lugares de assistentes técnicos houve uma assistente técnica que 
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saiu para uma outra divisão e criou-se uma vacatura na divisão onde estava e há 

necessidade de recrutar um técnico e há outro técnico que por necessidade de 

mobilidade na carreira foi necessário criar o lugar. Isto tudo é dinâmico, não é um 

quadro estático. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou à 

votação a proposta 2ª Alteração ao Mapa do Pessoal do Município de Mondim 

de Basto de 2020 que foi aprovada por maioria com dezasseis votos a favor e 

cinco abstenções. ------------------------------------------------------------------------------ 

1.5- Alteração ao Regulamento para limpeza de terrenos em solo urbano do 

concelho de Mondim de Basto -------------------------------------------------------------- 

Não havendo intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a 

proposta Alteração ao Regulamento para limpeza de terrenos em solo urbano do 

concelho de Mondim de Basto que foi aprovada por maioria com dezasseis 

votos a favor e cinco abstenções. ------------------------------------------------------------ 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. ----------------------------------------------------- 

Tendo terminado as intervenções, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal colocou à votação a minuta das deliberações tomadas nesta reunião, 

tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a presente sessão, às dezoito horas e quarenta cinco minutos, da qual se 

lavrou a presente ata, que depois de lida na sessão de 25 de setembro de 2020, e por 

estar conforme, foi aprovada e vai assinada pelo Senhor Presidente de Assembleia e 

pela funcionária Emília de Carvalho Gonçalves, designada para o efeito pela Autarquia, 

que a redigiu, para valer como tal. ------------------------------------------------------------------ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 


