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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

ATA Nº23/2014 REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

Aos três dias do mês de novembro do ano dois mil e catorze, nesta Mui Nobre e Sempre 

Leal Vila de Marvão e Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a 

reunião ordinária da Câmara Municipal, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. 

Eng.º Victor Manuel Martins Frutuoso, e com as presenças dos Vereadores, Eng.º Luís 

António Abelho Sobreira Vitorino, Dr. José Manuel Ramilo Pires, Prof. Carlos Manuel 

Batista Castelinho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não esteve presente na reunião o Engº Tiago Manuel Anselmo Gaio, por motivos 

profissionais, tendo a Câmara Municipal deliberado por unanimidade justificar a falta, 

conforme o estabelecido na alínea a) do artigo 39º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram dez horas, iniciando-se a 

mesma de acordo com a Ordem do Dia previamente elaborada e datada de vinte e nove 

de outubro de dois mil e catorze. -------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORAM PRESENTES OS SEGUINTES ASSUNTOS:----------------------------------------------- 

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:------------------------------------------------------------------ 

Foi presente à Câmara Municipal a ata da última reunião ordinária, que foi aprovada em 

minuta, nos termos previstos no n.º 3, do artigo 57º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. 

A presente ata foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente a Ordem do Dia para esta reunião, que passa a ser cumprida, e se dá aqui 

como transcrita na íntegra, sendo a mesma arquivada (com a refª. OD-23/14) na pasta 

de documentos anexa a este livro de atas. ------------------------------------------------------------- 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ------------------------------------------------------------------- 

N.º 209 de 31/10/2014, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------- 

Conta nº 11373021 Caixa Geral de Depósitos 515.901,49 € 

Conta n.º 424963076 Caixa Geral de Depósitos 8.212,85 € 

Conta nº 460593019  Caixa Geral de Depósitos 9.878,50 € 

Conta n.º 485403097 Caixa Geral de Depósitos  159.013,10 € 

Conta nº 484003096 Caixa Geral de Depósitos 37.709,69 € 

Conta nº 494493064 Caixa Geral de Depósitos 8.432,07 € 

Conta nº 7664101553 CCAM Norte Alentejano 43.102,16 € 

Conta nº 

 003300004532202246605 
Banco Comercial Português 16.699,47 € 

Conta nº 24369872723 Banco Espírito Santo S.A. 44.162,26 € 
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Conta 
n.º001800000393061300140 

Banco Totta & Açores, SA 7.773,94 € 

Conta nº 3918008010141 Banco BPI, SA 0,00 € 
Conta 001800032508289202047-

Censos 2011 
Banco Totta & Açores, SA 0,00 € 

Conta nº 
002100000393061300123 

CPP Stº António das Areias 0,00 € 

Conta 
00456435448441738500 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
350.000,00 € 

Conta 
00456435448505160800 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
270.000,00 € 

004564354428519688300 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, 

Crl 
600.000,00 € 

003000031983913302031 Banco Santander Portugal, Sa 0,00 € 
003000031932283302031 Banco Santander Portugal, Sa 0,00 € 
003000031995294406100 Banco Santander Portugal, Sa 367.461,85 € 

Em cofre  Tesouraria 307,59 € 

Fundo de Maneio  500,00 € 

TOTAL:   2.439.154,97 € 

Saldo de: Operações Orçamentais 2.410.906,11 € 

Saldo de: Operações de Tesouraria 28.248,86 € 

Documentos  0,00 € 

TOTAL:  2.439.154,97 € 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------------------------------ 

ALTERAÇÃO AO JÚRI DO CONCURSO PARA ELETRICISTA E CONDUTOR DE 

MÁQUINAS E VEICULOS ESPECIAIS ------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto foi presente um despacho do Sr. Presidente, com o seguinte teor: ----- 
“Considerando que o atual Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 

passará a situação de aposentado a partir do dia 1 do mês de novembro do corrente ano, 

no uso da competência que me confere o artigo da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, determino que 

o júri dos procedimentos concursais comuns para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado com vista ao recrutamento de dois assistentes 

operacionais, tenha a seguinte constituição: ------------------------------------------------------------ 

Assistente Operacional – Eletricista ----------------------------------------------------- 

Presidente do júri: Eng.ª Maria Soledade Almeida Pires, Chefe de Divisão da 

Unidade Orgânica de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida, do Município de Marvão; 

1º Vogal efetivo: Dr.ª Ilda Maria Ramos Lourenço Marques, Técnica Superior, que 

substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos; --------------------------------------- 

2.º Vogal efetivo: António Raposo Machado, Assistente Operacional/ eletricista, do 

Município de Marvão; ------------------------------------------------------------------------------------ 

1.º Vogal suplente: Ana da Estrela Fernandes Afonso Rodolfo, Coordenadora 

Técnica, do Município de Marvão; -------------------------------------------------------------------- 

2º Vogal suplente: Arinda João Mendonça Andrade, Coordenadora Técnica, do 

Município de Marvão; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Assistente Operacional – Condutor de máquinas pesadas e veículos 

especiais ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente do júri: Eng.ª Maria Soledade Almeida Pires, Chefe de Divisão da 

Unidade Orgânica de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida do Município de Marvão; 

1º Vogal efetivo: Eng.º Nuno Filipe Sernache Gonçalves Lopes, Técnico Superior do 

Município de Marvão, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos; ---- 

2º Vogal efetivo: Dr.ª Ilda Maria Ramos Lourenço Marques, Técnica Superior; --------- 

1.º Vogal suplente: Ana da Estrela Fernandes Afonso Rodolfo, Coordenadora 

Técnica, do Município de Marvão; -------------------------------------------------------------------- 

2º Vogal suplente: Arinda João Mendonça Andrade, Coordenadora Técnica, do 

Município de Marvão; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Determino ainda que seja dado conhecimento à Câmara Municipal na próxima 

reunião.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a alteração proposta. ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COOPERATIVA AGRICOLA E FLORESTAL DO PORTO DA ESPADA – QUIOSQUE DA 

ROTUNDA DA PORTAGEM ------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto foi presente um ofício da Cooperativa em resposta ao pedido de 

explicações sobre o espaço que lhe foi cedido na rotunda da Portagem. --------------------- 

O referido ofício refere que foi celebrado um acordo com a Associação de Produtores 

“Vale da Aramenha”, que tem sido bastante vantajoso para a Cooperativa, pelos 

seguintes motivos: retirou à Instituição todas as despesas, uma vez que as mesmas são 

da responsabilidade do Vale da Aramenha, o espaço está aberto todos os dias, o que 

permite à Cooperativa quadriplicar a receita bruta dai obtida, diminuindo ao mesmo 

tempo o volume de desperdícios de produtos frescos por deterioração. Também os 

agricultores da região lá vendem os seus excedentes, colaboração esta que se tornou 

bastante benéfica. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por fim a Cooperativa informa que o espaço está disponível para todos os agricultores do 

concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto foram prestadas mais algumas informações para além das que 

constam na carta, informações essas que o Sr. Presidente da Câmara obteve do Sr. 

Presidente da Cooperativa e transmitiu aos restantes membros do executivo. 

Mencionou que foi sempre intenção do município tudo fazer para ajudar 

economicamente a cooperativa, desde a compra das instalações, passando por 

outras medidas que têm sido tomadas. -------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador, Prof. Carlos Castelinho, manifestou a sua preocupação pelo facto 

de ter sido transmitido na carta da cooperativa que havia lucros vindos da loja da 

rotunda da Portagem, e não há dinheiro para pagar a um funcionário que se 

despediu. O Sr. Vereador é de opinião que não está a ser integralmente cumprido o 

Acordo celebrado entre o município e a Cooperativa na cedência da loja, na medida 

em que está a ser explorada por outra associação que não aquela a quem foi 

cedido o espaço. O acordo foi feito única e exclusivamente para a Cooperativa e 

não dizia que podia ser cedido a outros. Propõe o Sr. Vereador, que seja solicitado 

à cooperativa que informe claramente a situação financeira da instituição e em 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO 

 

.   --------------------   .--------------------   .--------------------  .--------------------  .------------------ 

2014.11.03 

 

 

 

 

194 

concreto desta parceria. Com base na análise desse relatório será tomada a 

decisão se o protocolo será alterado de modo a colocar a situação atual dentro da 

legalidade (apenas se se verificar que é uma grande mais valia para as dificuldades 

que esta instituição vive), ou que o mesmo seja considerado nulo abrindo-se assim 

um novo procedimento concursal para ocupação daquele espaço. ------------------------ 

O Sr. Vereador, Dr. José Manuel Pires referiu que é cliente da loja e conhece bem o 

trabalho que o Vale da Aramenha tem feito, inclusivamente as receitas com a venda 

de produtos frescos e da castanha são todas para a cooperativa. Concorda que 

seja revisto o acordo com a Associação de Produtores Vale da Aramenha. ------------- 

Após algumas opiniões dos Senhores Vereadores, e embora reconheça o bom 

trabalho feito na loja, foi deliberado por unanimidade e de acordo com a proposta 

feita pelo Sr. Vereador, Prof. Carlos Castelinho, solicitar à Cooperativa informações 

concretas sobre a situação financeira da instituição e sobre a parceria com o Vale 

da Aramenha, até para clarificar esta situação e evitar incómodos para a câmara e 

para a Associação que lá se encontra. Assim que o município estiver na posse 

desses dados, tomará uma decisão. ------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MINUTA DO CONTRATO PARA ALIENAÇÃO DO EX-BAIRRO RESIDENCIAL DA 

ESTAÇÃO FRONTEIRIÇA DE MARVÃO E IMÓVEIS RÚSTICOS SITUADOS NA SUA 

ENVOLVENTE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente um oficio da Direção Geral do Tesouro e Finanças a informar que pelo 

despacho nº 1789/14 da Senhora Secretária de Estado do Tesouro, de 16/09/2014, foi 

autorizada a alienação, por ajuste direto a este municipio, ao abrigo do disposto na 

alínea e) do nº 2 do artigo 81º do Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de agosto, dos prédios ai 

referidos, segundo a modalidade de pronto pagamento, no valor de € 358.400 (trezentos 

e cinquenta e oito mil e quatrocentos euros). ---------------------------------------------------------- 

Tendo em conta que o valor da aquisição em apreço está sujeito à fiscalização do 

Tribunal de Contas, deverá o município proceder à obtenção do Visto. ------------------------- 

Para instrução do processo de Visto junto de anexa a minuta do Titulo de Alienação. ----- 

O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como 

transcrito na íntegra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 44/14) na pasta de 

documentos anexa a este livro de atas. ----------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta apresentada. --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPO DESPORTIVO ARENENSE – TRANSFERÊNCIA AO ABRIGO DO CONTRATO 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - RATIFICAÇÃO ---------------------- 

Foi celebrado em 2012 o Contrato acima referido com o Grupo Desportivo Arenense e em 

2014 estando o município em condições de efetuar o pagamento de 6.750 €, e tendo o 

GDA já entregue a documentação que lhe competia, de acordo com o disposto no 

contrato, foi efectuada a transferência. ------------------------------------------------------------------- 

Neste sentido, submete-se esta decisão a ratificação do executivo. ------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar a decisão. ------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROPOSTA PARA O PROJETO: “MARVÃO FUTURO” ------------------------------------------- 

Sobre este assunto foi presente uma proposta do Sr. Vereador, Dr. José Manuel Pires, 

que pretende desenvolver um conjunto integrado de ações que contribuam para o 

desenvolvimento económico do concelho em todos os níveis de criação e dinamização. 

São parceiros neste projeto a Associação Terras de Marvão e a ADRAL. ---------------------- 

O presente documento, depois de rubricado por todos os presentes, dá-se aqui como 

transcrito na íntegra sendo o mesmo arquivado (com a ref. DA 45/14) na pasta de 

documentos anexa a este livro de atas. ----------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador, Dr. José Manuel Pires informou que este projeto surge no sentido 

de promover o desenvolvimento sustentável e combater o despovoamento, através 

da criação de empresas e de emprego para fixar pessoas. Há para este projeto 

financiamento do IEFP e não tem custos para a Câmara Municipal, que apenas dará 

apoio logístico. A Câmara Municipal acolhe os estagiários que fazem um 

determinado trabalho para o município mas também realizam trabalho para eles 

próprios, de modo a poderem estar aptos a criar um emprego próprio e a testar a 

suas ideias de negócio. Este projeto funciona em equipa, da qual tem de fazer parte 

um licenciado e duas pessoas sem escolaridade obrigatória. Há fundos para o 

projeto e a ADRAL acompanha tecnicamente os candidatos. O projeto é instruído 

pela Associação de Desenvolvimento local “Terras de Marvão”. ---------------------------- 

O Sr. Prof. Carlos Castelinho perguntou o porquê das Terras de Marvão estarem 

envolvidas neste projeto e se foram ouvidas outras instituições sobre o seu 

interesse em participar. Embora entenda que o projeto pode ser uma mais valia não 

poderá votar favoravelmente pois o município está constantemente a interagir com 

as Terras de Marvão e as outras instituições podem sentir-se descriminadas ao não 

lhes serem oferecidas as mesmas oportunidades. ------------------------------------------------ 

O Sr. Vereador Luis Vitorino sugeriu que a deliberação fosse retirada desta ordem 

do dia e que integrasse uma outra ordem do dia após consulta às restantes 

instituições.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente concordou com a sugestão e referiu que as Associações 

concelhias poderão não ter condições ou dimensões para assegurar o projeto, mas 

concordou que se faça o convite a todas as Associações dando-lhe conhecimento 

das condições necessárias para o efeito e depois dessa consulta a Câmara decidirá.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA PARA OFERTA DE SACOS AOS FABRICANTES DE PÃO DE CASTANHA 

E PASTEL DE CASTANHA DE MARVÃO, NA FESTA DO CASTANHEIRO/FEIRA DA 

CASTANHA 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente a seguinte proposta do Sr. Presidente da Câmara: ---------------------------------- 

“Considerando que vai decorrer a Feira da Castanha e que se irá pela primeira vez, 

proceder á venda de pão e pastel de castanha, venho propor à Câmara Municipal para 

que esta delibere no sentido de oferecer aos fabricantes de pão de castanha, 100 

saquetas e 100 sacos e aos fabricantes de pastel de castanha, 100 saquetas e 100 

sacos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Os fabricantes de pão e pastel de castanha, que necessitaram de mais quantidades, e 

outros do concelho que comercializam os produtos, os preços de venda serão os 

seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saquetas – 0,02 € .-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sacos – 0,45 € - (IVA incluído).”  -------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente informou que foram feitos sacos de papel e saquetas para oferecer 

os fabricantes de pão de castanha e pastel de castanha, que irão ser oferecidos na 

Feira da Castanha. Posteriormente, serão vendidos a quem esteja interessado, e 

podem ser adquiridos na Câmara Municipal. ------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador, Prof. Carlos Castelinho perguntou se os fabricantes estão 

idenficados e foi informado que sim, são todos aqueles que foram às ações de 

formação e foi-lhe entregue o selo da marca. ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar esta proposta. -----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JACINTA MARIA PICADO BATISTA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 

MENSALIDADE PARA DULCE MARIA BATISTA DIAS --------------------------------------------- 

Foi presente uma carta da Dª Jacinta Batista a solicitar a isenção do pagamento da 

mensalidade da piscina coberta de Santo António das Areias, para sua filha, Dulce Maria 

Batista Dias, que é doente e necessita de frequentar as atividades aquáticas. ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder a isenção solicitada. ------- 

O Sr. Vereador, Prof. Carlos Castelinho aprova esta isenção e o pedido seguinte, 

mas, à semelhança do que referiu o ano passado, deveria haver uma avaliação 

técnica sobre estes pedidos, que deveriam depender do regulamento da piscina e 

não do executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOAQUINA ROSA BATISTA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 

MENSALIDADE NA PISCINA COBERTA --------------------------------------------------------------- 

Foi presente uma carta da Dª Joaquina Rosa Batista a solicitar a isenção do pagamento 

da mensalidade da piscina coberta de Santo António das Areias, que necessita de 

frequentar por motivo de doença. -------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder a isenção solicitada. ------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÉRGIO ANTÓNIO NUNES SANTOS – CANDIDATURA AO NINHO DE EMPRESAS ---- 

Foi presente um formulário de candidatura ao pavilhão 7 do Ninho de Empresas de 

Marvão, para ampliar o negócio já existente. ----------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador, Dr. José Manuel Pires informou que de momento não há pavilhões 

disponíveis, ficando este pedido a aguardar a vaga de um espaço que logo que haja 

ser-lhe-á entregue. ------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE---------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara referindo-se à declaração do voto do P.S. na última 

reunião sobre o orçamento, dirigiu-se ao Sr. Vereador Prof. Carlos Castelinho, 

apenas para lhe dizer que no geral concorda com a declaração prestada, apenas 

não pode concordar quando dizem que há falta de estratégia para o Bairro da 
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Estação Fronteiriça de Marvão, o que não corresponde à verdade. Para este bairro 

já apareceram propostas, nomeadamente da Parque Expo no seu estudo de 

enquadramento estratégico que produziu para o município de Marvão. Contudo, 

depois de avaliadas em concreto as mesmas não apresentaram condições para 

viabilizar o conjunto. Depois de avaliadas outras propostas integradas para o 

conjunto, também se mostraram inviáveis pelo que, até agora, há um conjunto de 

propostas diferenciadas que o município tem vindo a apresentar: a cedência das 

habitações, incubadora de empresas, interpretação da fronteira, etc, que poderão 

ser um contributo para o sucesso do empreendimento. Contudo, estou aberto para 

novas propostas e desafio os intervenientes a apresentá-las. ------------------------------- 

Neste sentido, o Sr. Presidente propõe ao Sr. Vereador Castelinho que ele próprio 

ou a equipa que representa, apresentem sugestões para o lugar que possam ser 

concretizáveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, o Sr. Presidente apresentou formalmente ao executivo a nova Chefe de 

Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Drª Ilda Marques. 

Considera que é a funcionária mais capacitada para exercer o cargo e tudo farão 

para trabalhar em conjunto. Deseja à nova Chefe de Divisão um bom trabalho e boa 

sorte para o seu desempenho. -------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES DOS SENHORES VEREADORES ------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador, Dr. José Manuel Pires prestou as seguintes informações: -------------- 

 - o atendimento médico nos fins de semana está a funcionar há um mês. Dado que 

ficou acordado que após este tempo seria agendada uma reunião e não fomos 

convocados, propõe enviar um e-mail para os serviços de saúde a dizer que não 

cumpriram o combinado. Esta proposta não está a servir o município nem os 

marvanenses. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os restantes membros do executivo concordaram com esta tomada de posição. ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - a biblioteca itinerante está parada devido a ter deixado de ter leitores assíduos, 

por isso falou com a Srª Professora Bibliotecária no sentido de voltar a reativar a 

biblioteca. Foi elaborado um projeto que teve de ser aprovado em conselho 

pedagógico e este projeto vai ser enviado a todas as IPSS´s do concelho para 

serem convidadas a participar. -------------------------------------------------------------------------- 

 - realizou-se na passada sexta-feira um torneio municipal de Boccia, com cerca de 

50 participantes e foi interessante ver a vivacidade e a alegria dos participantes 

idosos do concelho. Este projeto foi promovido pela FPDD e pelo município de 

Marvão. Agradece ao Prof. Luis Costa, ao Carlos Amador e ao Manuel João a 

colaboração que deram neste torneio, bem como a todas as equipas participantes. 

Na semana de 15 a 19 de novembro a equipa vencedora, da Santa Casa da 

Misericórdia de Marvão, vai ao campeonato nacional a realizar na Amadora. O Sr. 

Vereador salientou ainda que um dos membros da equipa é uma senhora com 92 

anos e fica satisfeito por termos no nosso concelho “matéria prima” para estas 
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actividades. Por ser em representação do município, propõe que lhe seja 

concedido o transporte. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 - contactou o Instituto Pedro Nunes em Coimbra que está e implementar 

incubadoras de negócios tecnológicos em Portugal e averiguou a possibilidade de 

ser construída uma incubadora deste género em Marvão. Foi convidado para fazer 

uma visita ao IPN a Coimbra para perceber melhor este tipo de parcerias. -------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Vereador, Prof. Carlos Castelinho referiu que se revê inteiramente na 

declaração de voto prestada pelo seu colega de partido, Nuno Pires, na reunião 

sobre o orçamento; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu ainda que quer apresentar um voto de agradecimento e uma saudação ao 

Sr. Manuel da Conceição Lourenço, que se aposentou, e agradecer toda a 

colaboração pelos serviços e pelo tempo que contactou com ele enquanto vereador 

do município. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO EM MINUTA:-------------------------------------------------------------------------------- 

Por unanimidade, foi deliberado, aprovar a presente ata, em minuta, nos termos previstos 

nº. 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que elaborada por mim, Emília 

Maria Mena da Cruz Machado, Assistente Técnica e tida por conforme por todos, vai ser 

assinada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião. ----- 

Eram 13:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

_____________________________ 

 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA, 

 

______________________________ 

 


