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ATA Nº 23 /2017  

 

                                                                        ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM  6 DE OUTUBRO 

DE 2017  

 

 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, nesta Vila de Alvaiázere, 

edifício dos Paços do Município e Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, pelas 

dezassete horas e trinta minutos, se reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, tendo 

comparecido os Excelentíssimos Senhores: Célia Margarida Gomes Marques, Presidente, Sílvia 

Rodrigues Lopes, Vice-Presidente, Francisco Agostinho Maria Gomes, Maria Teodora Freire 

Gonçalves Cardo e Nelson Paulino da Silva, Vereadores. ---------------------------------------------------  

Aberta a reunião, teve inicio o PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------  

1.PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA; 
Tomando a palavra o Sr. Vereador Nelson Silva referiu que uma vez que estávamos na última 

reunião deste mandato, endereça votos de felicidades e os maiores sucessos à Sra. Presidente 

e elementos da Vereação do PSD aqui Presentes, também endereça votos de felicidades à Sra. 

Vereadora do PS. Mais refere que no desempenho das suas funções tudo fez com o sentido de 

dar o melhor em prol do concelho e dos alvaiazerenses. Sempre esteve com a maior correção e 

espírito de cooperação. Ainda, pedir desculpa por qualquer mal-entendido que possa ter 

havido durante este período de 4 anos. Acrescenta, que da minha parte terão toda a minha 

disponibilidade, companheirismo e amizade. Politicamente, é um ciclo que se fecha. Mais uma 

vez pede desculpa por qualquer mal entendido, no sentido de que a vida e relação das pessoas 

é muito mais do que qualquer disputa política. ---------------------------------------------------------------  

Tomando a palavra a Sra. Vereadora Teodora Cardo, endereçou votos dos maiores êxitos 

profissionais e pessoais ao Sr. Vereador Nelson Silva, lamentando o facto deste não continuar 

a exercer funções nos órgãos autárquicos. Agradeceu, mais uma vez, a colaboração de todos, 

tal como o fez já na última reunião, reforçando a sua disponibilidade para continuar a lutar 

pela causa pública, desejando os maiores êxitos para todos os eleitos nestas autárquicas, em 

prol do desenvolvimento de Alvaiázere e da melhor qualidade de vida de todos os 

Alvaiazerenses.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Tomando a palavra a Sra. Presidente referiu que agradecia o facto deste órgão ter sido sempre 

um órgão onde houve o respeito de todos e, neste sentido, queria agradecer o facto de todos 

os Vereadores terem tido sempre uma atitude correta. Partilha das palavras do Sr. Vereador 

Nelson Silva, quando refere que por causa de 12 dias de campanha se punha em causa esse 

respeito. Reforçou também que, para ela, o resultado obtido nas últimas eleições autárquicas 

tinha sido positivo, porque significava um voto de confiança e desejava as maiores felicidades 

aos Senhores Vereadores Nelson Silva e Teodora Cardo, nas suas atividades profissionais e 

também pessoais, contando com a participação dos mesmos nas atividades promovidas pelo 

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

1.1- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - APRECIAÇÃO; 

Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia anterior, verificando-se que o total de 

existências em movimentos de tesouraria é de €2.425.978, sendo €7.519,55 de documentos 

debitados à Tesouraria e €2.418.459,25 de disponibilidades, de que €2.403.091,82 são de 

operações orçamentais e €15.367,43 de operações de tesouraria. O saldo existente em caixa é 

de €487,03.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Findo o período antes da ordem do dia, teve início o período da ORDEM DO DIA: ------------------  

2. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
Foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião ordinária anterior, a qual foi assinada depois 

de se ter verificado a sua conformidade com a respetiva minuta. Prescindiu-se da leitura, 

atendendo a que, previamente, foi distribuída e enviada a todo o Executivo. ------------------------  

3 - TOMADAS DE CONHECIMENTO 
3.1 LEGISLAÇÃO; 
Foi presente à reunião a informação técnica da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, 

subscrita pela Assistente Técnica, Paula Godinho previamente remetida aos Senhores 

Vereadores, cujo teor se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------  

●  Portaria n.º 273/2017 - Diário da República n.º 178/2017, Série I de 2017-09-14 ----------------  

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural ---------------------------------------------------------------   

Procede à quinta alteração à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro, que aprova o 

regulamento de aplicação do regime de pagamento-base, do pagamento por práticas agrícolas 

benéficas para o clima e para o ambiente (greening), do pagamento para os jovens 

agricultores, do pagamento específico para o algodão e do regime da pequena agricultura ------  

●  Portaria n.º 274/2017 - Diário da República n.º 179/2017, Série I de 2017-09-15 ----------------  

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural ---------------------------------------------------------------   

Altera a Portaria n.º 142/2015, de 21 de maio -----------------------------------------------------------------  

● Portaria n.º 276/2017 - Diário da República n.º 180/2017, Série I de 2017-09-18 -----------------  

Finanças, Ambiente, Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Mar ---------------------------   

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619896/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67250271/details/normal?l=1
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Estabelece o regime e o montante da caução prevista no Decreto-Lei n.º 40/2017, de 4 de abril  

●  Declaração n.º 3/2017 - Diário da República n.º 182/2017, Série I de 2017-09-20 ----------------  

Assembleia da República --------------------------------------------------------------------------------------------   

Representantes dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República na Comissão para a 

Igualdade e Contra a Discriminação Racial ----------------------------------------------------------------------  

● Decreto-Lei n.º 121/2017 - Diário da República n.º 182/2017, Série I de 2017-09-20 ------------  

Ambiente ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Assegura a execução da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e 

Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, adaptando-a às alterações dos Regulamentos (CE) 

n.os 338/97 e 865/2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

● Portaria n.º 281/2017 - Diário da República n.º 183/2017, Série I de 2017-09-21 -----------------  

Saúde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Determina que os medicamentos destinados ao tratamento de doentes com artrite 

reumatoide, artrite idiopática juvenil, artrite psoriática e espondiloartrites podem beneficiar 

de um regime excecional de comparticipação a 100 %. Revoga a Portaria n.º 141/2017 -----------  

● Decreto-Lei n.º 122/2017 - Diário da República n.º 183/2017, Série I de 2017-09-21 ------------  

Ambiente ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Garante o cumprimento do Protocolo de Nagoya, relativo ao acesso aos recursos genéticos, 

assegurando a execução do Regulamento (UE) n.º 511/2014 ---------------------------------------------  

● Declaração de Retificação n.º 25/2017-Diário República n.º 184/2017, Série I 2017-09-22 -----  

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral ---------------------------------------------------   

Retifica o Decreto-Lei n.º 106/2017, de 29 de agosto, do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, que regula a recolha, publicação e divulgação da informação estatística sobre acidentes 

de trabalho, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 166, de 29 de agosto de 2017 -------  

●  Resolução do Conselho de Ministros n.º 133/2017 - Diário da República n.º 185/2017, Série I 

de 2017-09-25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidência do Conselho de Ministros ---------------------------------------------------------------------------   

Aprova, para o corrente ano, a atribuição de indemnizações compensatórias às empresas 

prestadoras de serviço público -------------------------------------------------------------------------------------  

● Decreto-Lei n.º 123/2017 - Diário da República n.º 185/2017, Série I de 2017-09-25 ------------  

Finanças ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Estabelece o regime de conversão dos valores mobiliários ao portador em valores mobiliários 

nominativos, em execução da Lei n.º 15/2017, de 3 de maio ----------------------------------------------  

●  Portaria n.º 282/2017 - Diário da República n.º 185/2017, Série I de 2017-09-25 ----------------  

Saúde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106824982/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?97R0338
https://dre.pt/application/external/eurolex?06R0865
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106886613/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?14R0511
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108068706/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106960758/details/normal?l=1
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Procede à segunda alteração da Portaria n.º 48/2016, de 22 de março, alterada pela Portaria 

n.º 198/2016, de 20 de julho (Determina que os medicamentos destinados ao tratamento de 

doentes com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática 

juvenil poliarticular e psoríase em placas beneficiem de um regime excecional de 

comparticipação) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

●  Portaria n.º 283/2017 - Diário da República n.º 185/2017, Série I de 2017-09-25 ----------------  

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural ---------------------------------------------------------------   

Procede à quarta alteração à Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro ---------------------------------  

●  Declaração Retificação n.º 26/2017-Diário da República n.º 187/2017, Série I 2017-09-27 ----  

Assembleia da República --------------------------------------------------------------------------------------------   

Declaração de retificação à Lei n.º 64/2017, de 7 de agosto, que «Estabelece as prescrições 

mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a 

saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos 

eletromagnéticos durante o trabalho e transpõe a Diretiva 2013/35/EU do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013» ------------------------------------------------------------  

● Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/2017 - Diário da República n.º 187/2017, Série I 

de 2017-09-27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidência do Conselho de Ministros ---------------------------------------------------------------------------   

Aprova a Estratégia para o Turismo 2027 -----------------------------------------------------------------------  

● Portaria n.º 285/2017 - Diário da República n.º 188/2017, Série I de 2017-09-28 -----------------  

Negócios Estrangeiros, Presidência e da Modernização Administrativa e Justiça ---------------------   

Procede à regulamentação das formas de entrega do Cartão de Cidadão e dos respetivos 

códigos de ativação, do código pessoal (PIN) e do código pessoal para desbloqueio (PUK), a 

cidadãos residentes no estrangeiro, bem como das condições de segurança exigidas para essa 

entrega e à fixação das taxas associadas ------------------------------------------------------------------------  

●  Portaria n.º 286/2017 - Diário da República n.º 188/2017, Série I de 2017-09-28 ----------------  

Presidência e da Modernização Administrativa, Administração Interna e Justiça --------------------   

Define os modelos oficiais e exclusivos do cartão de cidadão, os elementos de segurança física 

que o compõem, os requisitos técnicos e de segurança a observar na captação da imagem 

facial e das impressões digitais do titular do pedido e ainda as medidas concretas de inclusão 

de cidadãos com necessidades especiais na sociedade de informação, a observar na 

disponibilização do serviço de apoio ao cidadão --------------------------------------------------------------  

●  Portaria n.º 287/2017 - Diário da República n.º 188/2017, Série I de 2017-09-28 ----------------  

Presidência e da Modernização Administrativa e Justiça ----------------------------------------------------   

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73934158/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74985439/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74985439/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66487460/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107963496/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0035
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A presente Portaria procede à regulamentação dos mecanismos técnicos de acesso e leitura 

dos dados constantes de circuito integrado do cartão de cidadão, do prazo geral de validade 

do cartão de cidadão, dos casos e os termos em que o Portal do Cidadão funciona como 

serviço de receção de pedidos de renovação de cartão de cidadão, do sistema de 

cancelamento do cartão de cidadão pela via telefónica e eletrónica, do montante devido pelo 

Instituto dos Registos e Notariado, I. P. (IRN), à Agência de Modernização Administrativa, I. P. 

(AMA), pelo exercício das suas competências, previstas no artigo 23.º da Lei n.º 7/2007, de 5 

de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 91/2015, de 12 de agosto e 32/2017, de 1 de junho e das 

regras relativas à conservação do ficheiro com o código pessoal de desbloqueio (PUK) do 

cartão de cidadão -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

●  Portaria n.º 291/2017 - Diário da República n.º 188/2017, Série I de 2017-09-28 ----------------  

Justiça --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Define as taxas devidas pela prestação dos serviços associados ao cartão de cidadão e pela 

emissão do cartão de cidadão provisório, bem como as situações de redução, isenção ou 

gratuitidade -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

●  Resolução da Assembleia da República n.º 230/2017 - Diário da República n.º 190/2017, 

Série I de 2017-10-02 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assembleia da República --------------------------------------------------------------------------------------------   

Aprova o relatório e a conta de gerência da Assembleia da República referentes ao ano de 

2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

●  Declaração  Retificação n.º 27/2017 - Diário da República n.º 190/2017, Série I 2017-10-02 --  

Assembleia da República --------------------------------------------------------------------------------------------   

Declaração de retificação à Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, que «Altera o Sistema Nacional 

de Defesa da Floresta contra Incêndios, procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho» -----------------------------------------------------------------------------------------  

●  Declaração Retificação n.º 28/2017 - Diário da República n.º 190/2017, Série I  2017-10-02 

Assembleia da República --------------------------------------------------------------------------------------------   

Declaração de retificação à Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, que «Reforça o quadro legislativo 

para a prevenção da prática de assédio, procedendo à décima segunda alteração ao Código do 

Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, à sexta alteração à Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e à 

quinta alteração ao Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 

9 de novembro» -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

●  Resolução do Conselho de Ministros n.º 148/2017 - Diário da República n.º 190/2017, Série I 

de 2017-10-02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/518073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69992903/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107114304/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108010872/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/358491/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/358491/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108001409/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25676932/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/683065/details/normal?l=1
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Presidência do Conselho de Ministros ---------------------------------------------------------------------------   

Reconhece como condições excecionais determinados incêndios florestais verificados no ano 

de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

●  Portaria n.º 293/2017 - Diário da República n.º 190/2017, Série I de 2017-10-02 ----------------  

Finanças ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Portaria que cria o Selo de Validação AT (SVAT) e define as regras da sua atribuição aos 

programas de contabilidade, relativamente à produção do ficheiro de auditoria SAF-T (PT) ------  

●  Portaria n.º 295/2017 - Diário da República n.º 190/2017, Série I de 2017-10-02 ----------------  

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural ---------------------------------------------------------------   

Procede à extensão do âmbito de aplicação do artigo 3.º da Portaria n.º 223-A/2017, de 21 de 

julho, que alterou a Portaria n.º 199/2015, de 6 de julho, que estabelece o regime de aplicação 

do apoio 6.2.2, «Restabelecimento do potencial produtivo», inserido na ação n.º 6.2, 

«Prevenção e restabelecimento do potencial produtivo», da medida n.º 6, «Gestão do risco e 

restabelecimento do potencial produtivo», do Programa de Desenvolvimento Rural do 

Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 ------------------------------------------------------  

●  Declaração Retificação n.º 29/2017 - Diário da República n.º 191/2017, Série I 2017-10-03 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral ---------------------------------------------------  

Retifica o Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, da Economia, que estabelece o regime das 

instalações elétricas particulares, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 154, de 10 de 

agosto de 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

4 - PRESIDÊNCIA 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5- GABINETE DE CONSULTADORIA, AUDITORIA E CONTROLO DE GESTÃO; 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6- GABINETE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL; 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7- UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS E URBANISMO 
7.1 RATIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE; 
Foi presente à reunião uma informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais e 

Urbanismo, subscrita pela Técnica Superior Patrícia Afonso, previamente remetida aos 

Senhores Vereadores, cujo teor se transcreve: ----------------------------------------------------------------  

“1-O pedido formalizado por Vânia Freitas Marques, na qualidade de mandatária judicial, 

representando a Herança de Maria Ferreira, por requerimento entrado a 19/09/2017 sob o nº 

5827 – Processo de Certidões nº 96/2017, informa-se V.ª Ex.ª, que a requerente pretende, 

para efeitos de escritura de partilhas por óbito de Maria Ferreira, constituir em 

compropriedade os seguintes prédios: --------------------------------------------------------------------------  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107731427/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69727381/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107987277/details/normal?l=1
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- Prédio rústico com área total de 3.600,00 m2, inscrito na matriz predial da freguesia de 

Almoster sob o artigo n.º 5949, sito no local de Carvalhal da respetiva freguesia, com a 

constituição de compropriedade da totalidade do prédio na proporção de 1/2 para Alberto 

Ferreira Antunes e de 1/2 para António Ferreira Antunes, como titulares de direito de 

propriedade sobre o referido prédio; ----------------------------------------------------------------------------  

- Prédio rústico com área total de 1.860,00 m2, inscrito na matriz predial da freguesia de 

Almoster sob o artigo n.º 8298, sito no local de Vila Verde da respetiva freguesia, com a 

constituição de compropriedade da totalidade do prédio na proporção de 1/2 para Alberto 

Ferreira Antunes e de 1/2 para António Ferreira Antunes, como titulares de direito de 

propriedade sobre o referido prédio. ----------------------------------------------------------------------------  

2-Os respetivos prédios, encontram-se sujeitos ao cumprimento dos termos legais no âmbito 

do Instrumento de Gestão Territorial do Município de Alvaiázere e à conformidade do uso 

previsto com as normas legais e regulamentares aplicáveis. -----------------------------------------------  

3-Em conformidade com o disposto na Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto, a constituição de compropriedade carece de 

parecer favorável da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

4-O requerente solicita urgência no pedido, uma vez que a celebração da escritura de partilhas 

está agendada para o dia 9 de outubro de 2017, tendo os interessados que se deslocar do 

estrangeiro, onde residem, para a outorga da mesma, adquirindo já as respetivas passagens 

aéreas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5-Pelo que poderá a Exm.ª Sr.ª Presidente, caso assim o entenda, exarar despacho de 

autorização de emissão da respetiva certidão e submeter este assunto a ratificação da 

Digníssima Câmara Municipal na sua próxima reunião, nos termos e para efeitos do disposto 

no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------  

Pelo que se propõe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Que seja emitida a respetiva certidão relativamente à constituição do número de compartes 

do prédio atrás referido, tendo em conta o supracitado e que a constituição de 

compropriedade carece de parecer favorável da Câmara Municipal, com despacho de 

autorização de emissão da respetiva certidão exarado pela Exm.ª Sr.ª Presidente e 

submetendo-se este assunto a ratificação da Digníssima Câmara Municipal na sua próxima 

reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, remetendo-se à consideração superior.” -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal apreciou este pedido e, conforme preceituado na Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/03, de 23 de agosto, deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Presidente da Câmara, Célia Marques, exarado a 



 

8 

 

22 de setembro de 2017, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, no qual autorizou a emissão da respetiva certidão a dar parecer favorável à 

constituição de compropriedade no prédio descrito na informação técnica supra transcrita. ----  

8- UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata. ------------------------------------------  

E nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião, pelas 

dezanove horas, da qual para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Secretária do Gabinete 

de Apoio à Vereação, Sandrina Marques Pais Pedrosa, subscrevi e também assino. __________  

 


