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ATA NUMERO QUATRO DE DOIS MIL E DOZE 

Aos vinte e seis dias do mês de Setembro de dois mil e doze, reuniu a Assembleia Municipal 

em sessão ordinária no auditório Municipal, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------- 

 Ponto um – período antes da ordem do dia; ----------------------------------------------- 

 Ponto dois – apreciação da informação escrita do senhor Presidente da Câmara 

acerca da atividade municipal, situação financeira; --------------------------------------------------- 

 Ponto três – proposta de aprovação para o ano de 2013, da taxa do Imposto 

Municipal Sobre Imóveis (IMI); ------------------------------------------------------------------------- 

 Ponto quatro – proposta de aprovação para o ano de 2013 da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem (TMDP); ------------------------------------------------------------------------- 

 Ponto cinco – proposta de aprovação para 2013 da participação do Imposto Sobre 

Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS); ----------------------------------------------------------- 

 Ponto seis – atribuição de despesas de representação aos titulares de cargos de 

direcção intermédia de 2º grau (Chefes de Divisão) nos termos do artigo 24º da Lei nº 

49/2012 de 29 de agosto; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Ponto sete - Reorganização Administrativa territorial autárquica nos termos da Lei 

nº 22/2012 de 30 de maio;--------------------------------------------------------------------------------- 

 Ponto oito – 8. Eleição de um representante de cada Município abrangido pela 

ACES, designado pela respetiva Assembleia Municipal.---------------------------------------------- 

 Ponto nove – período aberto ao público;------------------------------------------

PPrreesseenntteess  ooss  mmeemmbbrrooss,,  EEdduuaarrddoo  CCaassssiiaannoo  NNoogguueeiirraa  PPiinnttoo  ddee  MMiirraannddaa,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  

AAsssseemmbblleeiiaa  MMuunniicciippaall,,  qquuee  nneessssaa  qquuaalliiddaaddee  aabbrriiuu  aa  sseessssããoo  ààss  vviinnttee  ee  uummaa  hhoorraass  ee  vviinnttee  ee  cciinnccoo  

mmiinnuuttooss,,  PPeeddrroo  CCaarrvvaallhhoo  KKeennddaallll,,  11..ºº  SSeeccrreettáárriioo,,  PPaauulloo  JJoorrggee  LLaacceerrddaa  CCaabbrraall  ddaass  NNeevveess  

LLooppeess,,  22..ºº  SSeeccrreettáárriioo,,  AAddaallbbeerrttoo  JJoosséé  SSooeeiirroo  ddee  CCaarrvvaallhhoo  SSaammppaaiioo,,  AAnnttóónniioo  CCééssaarr  VViicceennttee  

NNuunneess,,  GGaabbrriieellaa  MMaarriiaa  CCoossttaa  RRooddrriigguueess  AAllvveess,,  AAnnddrréé  FFiilliippee  MMiirraannddaa  MMoonntteeiirroo,,  CCaarrllooss  

MMaannuueell  PPoommbboo  SSooaarreess  SSiillvvaa,,  MMaannuueell  ddee  SSoouussaa  PPiinnttoo  ee  JJúúlliioo  ddaa  FFoonnsseeccaa  EEsstteevveess  ((PPSS)),,  

EEdduuaarrddoo  PPeerreeiirraa  CCaarrvvaallhhoo  SSaammppaaiioo,,  AAllttiinnoo  ddee  SSoouussaa,,  VViiccttoorr  MMaannuueell  VViieeiirraa  OOlliivveeiirraa,,  JJoorrggee  

EEmmaannuueell  MMaacchhaaddoo  AAllvveess  CCaarrddoossoo,,  JJoosséé  MMoonntteeiirroo  ddaa  FFoonnsseeccaa,,  MMaannuueell  FFeerrnnaannddoo  MMeessqquuiittaa  

CCoorrrreeiiaa,,  JJoosséé  ddaa  FFoonnsseeccaa  AAllvveess,,  MMaannuueell  JJoosséé  MMiirraannddaa  FFeerrrreeiirraa,,  MMaarriiaa  TTeerreessaa  FFrreeiittaass  AAllvveess  

LLúúcciioo,,  JJoosséé  MMaarriiaa  CCaarrddoossoo  CCaarrrreeiirraa,,  AArrnnaallddoo  RRiibbeeiirroo  ddee  QQuueeiirróóss  ((PPPPDD//PPSSDD))..  --PPrreesseennççaass  ddooss  

mmeemmbbrrooss  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall::  AAllbbeerrttoo  PPeerreeiirraa  MMoonntteeiirroo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  NNuunnoo  

VVaassccoo  ddee  AAllmmeeiiddaa  MMaacchhaaddoo,,  MMáárriioo  ddee  SSoouussaa  PPiinnttoo  ((PPSS)),,  AAnnttóónniioo  JJoosséé  RRooddrriigguueess  TTeeiixxeeiirraa  

((PPPPDD//PPSSDD))VVeerreeaaddoorreess..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--Aberto o ponto número um inscreveu-se a senhora Deputada Gabriela Maria Costa 

Rodrigues Alves, congratulando a câmara municipal pela decisão, por unanimidade, de ter 

permitido o transporte escolar gratuito a todos os alunos do concelho de Mesão Frio, desde o 

jardim-de-infância ao décimo segundo ano.------------------------------------------------------------- 

Passando ao ponto dois o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara, que agradeceu as palavras que lhe foram dirigidas, salientando a 

tendência para a diminuição da política do betão e passando a apoiar mais directamente as 
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pessoas. Este passou a descrever o relatório financeiro, salientando a linha seguida pelo 

executivo de diminuição da dívida, apesar da diminuição de receita verificada. Pediu a palavra 

o senhor Deputado Eduardo Pereira Carvalho Sampaio, questionando o senhor Presidente da 

Câmara sobre a alienação da escola de Oliveira, salientando que o terreno da mesma havia 

sido doado, ao que o senhor presidente da Câmara respondeu que o assunto estava a ser 

tratado pelos serviços e que ia salientar o assunto. Foi dada a palavra ao senhor Deputado 

Júlio Fonseca Esteves que a propósito do relatório de contas chamou a atenção para os cerca 

de duzentos mil euros de diferença entre as despesas de capital e as despesas correntes, ao que 

respondeu o senhor presidente da Câmara que essa diferença é legal e que tem vindo a ser 

diminuída todos os anos, ao contrário do que acontecia no anterior mandato, estando a dar 

prioridade aos pagamentos de despesas correntes a fornecedores do concelho.-------------------- 

Passando ao ponto três o senhor Presidente da Assembleia questionou o senhor Presidente da 

Câmara se queria fazer uma nota introdutória, este, tomando a palavra passou a explicar a 

diferença do IMI, salientando que a taxa não será aumentada para o valor máximo, mas 

apenas manter-se no valores contantes da ata número dezassete de dois mil e doze, referente à 

reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia seis de Setembro de dois mil e doze. 

No entanto, com os processos de reavaliação em curso tem consciência do agravamento que 

isso trará para as famílias. Passando à votação, foi aprovada por unanimidade.------------------- 

Passando ao ponto quatro, uma vez que não houve inscrições foi imediatamente posto a 

votação, sendo aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------

Aberto o ponto cinco o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente 

da Câmara que passou a explicar que só cinco por cento do IRS pago reverte para o município 

pelo que entende que devem ser mantidos os cinco por cento. Foi posto a votação e aprovado 

por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passando ao ponto seis, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente 

da Câmara, que explicou que este valor já é pago aos chefes de divisão há muitos anos mas 

com a nova lei, essa verba destinada a despesas de representação passou a necessitar da 

aprovação da Assembleia Municipal. Pediu a palavra o senhor deputado Júlio Fonseca 

Esteves que afirmou não se opor visto que este valor é pago desde há muitos anos, no entanto 

lamenta que não venha junto o despacho do senhor Primeiro Ministro ou do respectivo 

membro do governo em que são fixados estes valores, pois não tem conhecimento desse 

despacho. De seguida pedindo a palavra, o senhor deputado Carlos Manuel Pombo Soares 

Silva chamou a atenção para o facto de na ata da reunião correspondente, no ano anterior não 

constarem os valores aprovados, pelo que gostaria que ficassem nesta. O Presidente da 

Assembleia pôs a votação a este ponto, o qual foi aprovado por unanimidade. -------------------

Relativamente ao ponto sete o senhor Presidente da Assembleia deu início ao debate, 

relembrando a discussão informal por si promovida, abrindo de seguida as inscrições. Pedindo 

a palavra o senhor deputado Júlio Fonseca Esteves, lendo o parágrafo da lei e salientando que 

a divisão administrativa do território em freguesias não tem paralelo noutros países, pelo que 

esta imposição da “Tróica” é provocada por pessoas de fora que não compreendem esta 
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originalidade. Se o governo entende que as freguesias não têm importância administrativa 

então que acabe com todas e não apenas algumas, discriminando umas e outras. Afirma que 

uma verdadeira reestruturação deveria alterar os concelhos, devendo Mesão Frio incorporar as 

freguesias de Frende, Loivos da Ribeira, Tresouras, Teixeira, Teixeiró e Sedielos, conforme 

desejado pelos seus residentes. Assim, considerando que esta reforma não vai de encontro aos 

objectivos propostos na Lei, considerando razões históricas, sociais e culturais, considerando 

que nenhuma freguesia do concelho tem menos de cento e cinquenta habitantes, considerando 

que não será conseguida qualquer dinâmica económica ou social com a agregação de 

freguesias do concelho, considerando que as freguesias mais distantes, embora com menos de 

quinhentos habitantes, necessitam de um elo de ligação à sede do concelho, considerando 

intolerável a ameaça “chantageosa” de um corte de um possível aumento do fundo de 

financiamento às freguesias agregadas, cuja agregação não resulte da pronuncia da 

Assembleia Municipal por atentar contra os princípios básicos de um estado de Direito, 

considerando que a poupança financeira resultante desta reestruturação é mínima e que outras 

poupanças em encargos reconhecidamente despesistas da administração central seriam 

prioritárias e substanciais para a resolução do deficit, considerando que nos termos da 

constituição é no povo que reside a soberania sobre o território e que o povo não quer esta 

reestruturação autárquica imposta por agentes externos à Nação Portuguesa, considerando 

sobretudo que todas as assembleias de freguesias do concelho se pronunciaram contra esta 

reorganização e que a Câmara Municipal, unanimemente não quis pronunciar-se, 

considerando que esta imposição da “Tróica” é um atentado contra a nossa identidade e 

dignidade, votaremos contra a agregação de qualquer freguesia deste concelho. Pedindo a 

palavra o deputado Carlos Manuel Pombo Soares Silva subscreveu a declaração anteriormente 

apresentada pelo senhor deputado Júlio da Fonseca Esteves, presumindo que está subjacente 

uma proposta que deliberaram serem a favor do modelo actualmente existente. Entende que 

não está mandatado politicamente para tomar posição sobre este assunto, ressalvando que 

caso as Assembleias de Freguesia fossem favoráveis poderia daí advir alguma legitimidade. 

Refere ainda sentir-se limitado, uma vez que se trata de uma imposição do governo e não de 

uma discussão aberta à votação das próprias Assembleias de Freguesia. Destaca também o 

artigo décimo desta legislação em que se refere um reforço financeiro e de competências, mas 

que uma vez que este não está ainda estipulado não é possível saber se é bom ou mau para as 

populações. Esta Lei não se dirige a Mesão Frio, pois com sete freguesias não vai haver 

poupança nenhuma na redução, podendo até haver agravamento de custos. Foi de seguida 

dada a palavra à senhora deputada Maria Teresa Freitas Alves Lúcio que começou por afirmar 

que a Lei pode ter nascido torta, pode ser uma imposição da “Tróica”, mas é uma Lei e como 

tal temos de a cumprir, referindo que a “Tróica” está cá por isso temos de aceitar e cumprir o 

que foi assinado. A senhora deputada referiu ainda que a Assembleia foi mandatada para 

resolver tudo aquilo que diga respeito a esta mesma, referindo que as Leis são para todo o 

País e considera melhor apresentar uma proposta do que acatar uma imposição da tutela. O 

senhor deputado JJoosséé  ddaa  FFoonnsseeccaa  AAllvveess interveio reforçando a posição da bancada. O senhor 
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Presidente da Junta de Freguesia de Cidadelhe, AAddaallbbeerrttoo  JJoosséé  SSooeeiirroo  ddee  CCaarrvvaallhhoo  SSaammppaaiioo  

uussoouu  ddaa  ppaallaavvrraa  rreelleemmbbrraannddoo  aallgguunnss  nnoommeess  qquuee  lluuttaarraamm  ppeellaa  ssuuaa  ffrreegguueessiiaa  ee  tteerrmmiinnoouu  

rreeffoorrççaannddoo  qquuee  ccoonnttiinnuuaarráá  ccoonnttrraa  aa  aaggrreeggaaççããoo  ee  eexxttiinnççããoo  ddee  FFrreegguueessiiaass..  OO  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  

ddaa  AAsssseemmbblleeiiaa  rreeffeerriiuu  tteerr  rreecceebbiiddoo  ddee  ttooddaass  aass  AAsssseemmbblleeiiaass  ddee  FFrreegguueessiiaa  ooss  sseeuuss  ppaarreecceerreess  

ccoonnttrraa  aa  aaggrreeggaaççããoo  oouu  eexxttiinnççããoo  ddee  FFrreegguueessiiaass..  SSeegguuiiuu--ssee  aa  aapprreesseennttaaççããoo  ddee  pprrooppoossttaass,,  tteennddoo  aa  

ppaallaavvrraa  oo  sseennhhoorr  ddeeppuuttaaddoo  JJúúlliioo  ddaa  FFoonnsseeccaa  EEsstteevveess  qquuee  aapprreesseennttoouu  aa  pprrooppoossttaa  ddaa  ssuuaa  bbaannccaaddaa  

nnoo  sseennttiiddoo  ddaa  AAsssseemmbblleeiiaa  MMuunniicciippaall  ssee  aabbsstteerr  ddee  ssee  pprroonnuunncciiaarr  ssoobbrree  aa  aaggrreeggaaççããoo  ee  eexxttiinnççããoo  

ddee  qquuaaiissqquueerr  FFrreegguueessiiaass do Concelho. A senhora deputada Maria Teresa Freitas Alves Lúcio 

apresentou a proposta da sua bancada no sentido de reduzir o número de Freguesias de sete 

para cinco, agregando três das Freguesias existentes: Vila Jusã, São Nicolau e Santa Cristina, 

constituindo uma única Freguesia com o nome de Freguesia de Mesão Frio – Santo André. O 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Nicolau, AAnnttóónniioo  CCééssaarr  VViicceennttee  NNuunneess,,  usou 

da palavra pedindo que fique registado quem está a favor e contra esta proposta de 

reorganização administrativa. Referiu-se à lei da agregação de Freguesias no que diz respeito 

à centralidade relativamente à sede do município e ao índice de desenvolvimento social e 

económico, concluindo que é a Freguesia de São Nicolau que reúne as melhores condições 

comparativamente com as outras duas. O senhor deputado JJoosséé  ddaa  FFoonnsseeccaa  AAllvveess interveio 

reforçando a posição da sua bancada, no sentido que mesmo não concordando com esta Lei, é 

preferível a apresentação de propostas do que a imposição da mesma. A senhora deputada 

GGaabbrriieellaa  MMaarriiaa  CCoossttaa  RRooddrriigguueess  AAllvveess  ddeeffeennddee  qquuee  ooss  cciiddaaddããooss  nnããoo  ffoorraamm  oouuvviiddooss,,  

ccoonnhheecceennddoo--ssee  aappeennaass  aa  ooppiinniiããoo  ddaass  AAsssseemmbblleeiiaass  ddee  FFrreegguueessiiaass  qquuee  ssããoo  ccoonnttrraa  aa  aaggrreeggaaççããoo  oouu  

eexxttiinnççããoo,,  ddeevveennddoo  ppoorr  iissssoo  sseerr  mmuuiittoo  bbeemm  ppoonnddeerraaddaa  eessttaa  ddeecciissããoo..  OO  sseennhhoorr  DDeeppuuttaaddoo  CCaarrllooss  

MMaannuueell  PPoommbboo  SSooaarreess  SSiillvvaa,,  uussoouu  ddaa  ppaallaavvrraa  rreeffeerriinnddoo  qquuee  rreessppeeiittaa  aa  ooppiinniiããoo  ddooss  ddeeppuuttaaddooss  

ddaa  bbaannccaaddaa  ddoo  PPSSDD,,  mmaass  nnããoo  rreessppeeiittaa  aa  ffuunnddaammeennttaaççããoo  aapprreesseennttaaddaa,,  ppooiiss  ccoonnssiiddeerraa--aa  

iinnccooeerreennttee  uummaa  vveezz  qquuee  aa  lleeii  aapprreesseennttaa  oouuttrraass  aalltteerrnnaattiivvaass  qquuee  nnããoo  aa  iimmppoossiiççããoo..  OO  sseennhhoorr  

PPrreessiiddeennttee  ddaa  JJuunnttaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  SSããoo  NNiiccoollaauu,,    AAnnttóónniioo  CCééssaarr  VViicceennttee  NNuunneess,,  rreeffeerriiuu--ssee  àà  

ddiimmiinnuuiiççããoo  ddaa  aattrriibbuuiiççããoo  ddee  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncceeiirrooss,,  ttaannttoo  ppaarraa  aass  FFrreegguueessiiaass  aaggrreeggaaddaass  ccoommoo  

ppaarraa  aa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  ssee  eessttaa  pprrooppoossttaa  ffoorr  aapprroovvaaddaa..  OO  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  AAsssseemmbblleeiiaa  

uussoouu  ddaa  ppaallaavvrraa  ee  ddeeuu  aa  ccoonnhheecceerr  aa  ssuuaa  ooppiinniiããoo  ccoonnccoorrddaannttee  ccoomm  aa  aaggrreeggaaççããoo  ddaass  ttrrêêss  

FFrreegguueessiiaass  ddaa  áárreeaa  uurrbbaannaa..  EEssttee  ppôôss  aa  vvoottaaççããoo  aass  pprrooppoossttaass  AA  ee  BB,,  ddaa  bbaannccaaddaa  ddoo  PPSS  ee  PPSSDD  

rreessppeeccttiivvaammeennttee..  OO  sseennhhoorr  ddeeppuuttaaddoo  JJoosséé  ddaa  FFoonnsseeccaa  AAllvveess  ssoolliicciittoouu  qquuee  aa  vvoottaaççããoo  ffoossssee  

sseeccrreettaa..  OO  sseennhhoorr  DDeeppuuttaaddoo  CCaarrllooss  MMaannuueell  PPoommbboo  SSooaarreess  SSiillvvaa  uussoouu  ddaa  ppaallaavvrraa  rreeffeerriinnddoo  qquuee  

aa  vvoottaaççããoo  sseeccrreettaa  éé  iilleeggaall  ee  qquuee  aass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ddeevveemm  sseerr  ttoommaaddaass  ccoomm  bbaassee  eemm  vvoottaaççããoo  

nnoommiinnaall,,  bbaasseeaannddoo--ssee  nnoo  rreeggiimmeennttoo  ddaa  AAsssseemmbblleeiiaa  MMuunniicciippaall..  OO  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  

AAsssseemmbblleeiiaa  MMuunniicciippaall  aapprreesseennttoouu  aass  pprrooppoossttaass  ee  ccoollooccoouu--aass  aa  vvoottaaççããoo,,  tteennddoo  ssiiddoo  aapprroovvaaddaa  aa  

pprrooppoossttaa  BB  ccoomm  oonnzzee  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  ee  aa  pprrooppoossttaa  AA  ccoomm  ddeezz  vvoottooss..  OO  sseennhhoorr  ddeeppuuttaaddoo  JJúúlliioo  ddaa  

FFoonnsseeccaa  EEsstteevveess  aapprreesseennttoouu  uummaa  ddeelliibbeerraaççããoo  ddee  vvoottoo..--------------------------------------------------------------------------------------------------    

SSeegguuiiuu--ssee  oo  ppoonnttoo  ooiittoo  ddaa  oorrddeemm  ddee  ttrraabbaallhhooss,,  eemm  qquuee  ffooii  eelleeiittoo  ppaarraa  rreepprreesseennttaarr  oo  MMuunniiccííppiioo  

nnaa  AACCEESS,,  EEdduuaarrddoo  CCaassssiiaannoo  NNoogguueeiirraa  PPiinnttoo  ddee  MMiirraannddaa,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  AAsssseemmbblleeiiaa  

MMuunniicciippaall,,  ccoomm  ddeezzooiittoo  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  ee  ttrrêêss  aabbsstteennççõõeess..--------------------------------------------------------------------------------------------    
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PPaassssaannddoo  aaoo  ppeerrííooddoo  aabbeerrttoo  aaoo  ppúúbblliiccoo  oo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  AAsssseemmbblleeiiaa  ddeeuu  aa  ppaallaavvrraa  aaoo  

mmuunníícciippee  AAffoonnssoo  MMoonntteeiirroo  ddaa  FFoonnsseeccaa  ssee  ddiirriiggiiuu  aaoo  sseennhhoorr  pprreessiiddeennttee  ddaa  JJuunnttaa  ddee  BBaarrqquueeiirrooss,,  

qquueessttiioonnaannddoo--oo  aacceerrccaa  ddaa  lliimmppeezzaa  ddooss  ccaammiinnhhooss  ddaa  ssuuaa  FFrreegguueessiiaa  aaoo  qquuee  oo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  

ddaa  JJuunnttaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  BBaarrqquueeiirrooss  rreessppoonnddeeuu  ddiizzeennddoo  qquuee  ooss  ccaammiinnhhooss  eessttããoo  ttooddooss  lliimmppooss..  

SSeegguuiiuu--ssee  aa  sseennhhoorraa  ddeeppuuttaaddaa  MMaarriiaa  ddee  FFááttiimmaa  SSaarrmmeennttoo  qquueeiixxoouu--ssee  ddaa  ffaallttaa  ddee  lluuzz  nnaa  

FFrreegguueessiiaa  ddee  OOlliivveeiirraa,,  ddaa  ffaallttaa  ddee  ““  BBaarrrreeiirraass  ““  ddee  sseegguurraannççaa  nnaa  eessttrraaddaa,,  ddaa  ffaallttaa  ddee  aannaalliisseess  

ttééccnniiccaass  àà  mmiinnaa  qquuee  aabbaasstteeccee  ooss  ttaannqquueess  eemm  OOlliivveeiirraa..  OO  sseennhhoorr  PPaauulloo  SSiillvvaa  rreeffeerriiuu--ssee  àà  

eexxttiinnççããoo  ddee  ccaarrggooss  ccoommoo  ooss  ggoovveerrnnaaddoorreess  cciivviiss  qquuee  mmuuiittaa  ffaallttaa  ffaazz  ppooiiss  ffaazziiaamm  ddee  eelloo  ddee  

lliiggaaççããoo  aaoo  ppooddeerr  cceennttrraall  ee  rreeggiissttrraa  ccoomm  ttrriisstteezzaa  aa  aapprroovvaaççããoo  ddeessttaa  pprrooppoossttaa  ddee  eexxttiinnççããoo  oouu  

aaggrreeggaaççããoo  ddee  ffrreegguueessiiaass..  OO  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  JJuunnttaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  OOlliivveeiirraa  rreessppoonnddeeuu  àà  

mmuunníícciippee  ddiizzeennddoo  qquuee  ssããoo  eeffeettuuaaddaass  aannáálliisseess  ppeerriióóddiiccaass  àà  áágguuaa  ddoo  ffoonntteennáárriioo  ppeelloo  CCeennttrroo  ddee  

SSaaúúddee..  OO  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  ppeeddiiuu  aa  ppaallaavvrraa  ee  ddiirriiggiiuu--ssee  àà  AAsssseemmbblleeiiaa  nnoo  sseennttiiddoo  

ddee  aajjuuddaarr  aa  aappeerrffeeiiççooaarr  aa  ppoossttuurraa  ddee  ttrrâânnssiittoo  nnoo  CCoonncceellhhoo..----------------------------------------------------------------------------------------  

AA  mmiinnuuttaa  ddaa  aattaa  ffooii  aapprroovvaaddaa  ccoomm  uummaa  aabbsstteennççããoo..  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NNaaddaa  mmaaiiss  hhaavveennddoo  aa  ttrraattaarr,,  ffooii  eenncceerrrraaddaa  aa  sseessssããoo  ppeellaass  vviinnttee  ee  ttrrêêss  hhoorraass  ee  vviinnttee  ee  cciinnccoo  

mmiinnuuttooss..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente: 

1º Secretario: 

2º Secretario: 
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