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--------------ATA NÚMERO VINTE E DOIS / DOIS MIL E VINTE E UM-------------- 

------------ATA DA REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO----------- 

-------------MARCO DE CANAVESES DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021------------ 

----- Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 

nos Paços do Concelho, presidida pela Senhora Cristina Lasalete Cardoso 

Vieira, Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses e com a 

presença dos Senhores Vereadores: Mário Bruno Silva Magalhães, Paulo Jorge 

Silva Couto, Clara Marília Soares Marques, Nuno Vítor Diogo Pinto, Mário Luís 

da Silva Monteiro e comigo, João Paulo Afonso Maricato, Chefe de Divisão de 

Administração Geral e Finanças, como secretário da presente reunião, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal do Marco de Canaveses. Quando eram 

quinze horas e trinta minutos, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião. -

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

----- A Senhora Presidente passou a fornecer algumas informações acerca da 

atividade municipal. -------------------------------------------------------------------------------

----- Começou por fazer referência à participação, no dia 16 de dezembro, na 

reunião do Conselho Regional da CCDR Norte, aproveitando para informar que 

na qualidade de Presidente de Câmara Municipal, foi eleita para o Centro de 

Estudos Sociais e Económicos, juntamente com o Presidente da Câmara 

Municipal de Penafiel. ----------------------------------------------------------------------------

----- No dia 17 de dezembro, o Executivo marcou presença no espetáculo de 

patinagem “A princesa e o sapo”, organizado pela Academia de Patinagem do 

Marco, no Pavilhão Bernardino Coutinho. --------------------------------------------------

----- A propósito da realização deste espetáculo, registou a orientação dada por 

alguns Agrupamentos Escolares, não permitindo que os seus alunos 

participassem do mesmo, contrariando assim o plano de contingência aprovado 

pela Autoridade Local de Saúde, que deferiu a realização do espetáculo, dentro 

das normas de segurança determinadas pela Direção Geral de Saúde. Isto 

resultou numa significativa diminuição no número de crianças a assistir às 

sessões do espetáculo de patinagem, além de se assinalar uma clara 
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discrepância entre os critérios adotados pelos diferentes Agrupamentos de 

Escolas nesta matéria. ---------------------------------------------------------------------------

----- Também no dia 17 de dezembro, destaque para a visita de trabalho 

realizada com o Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, Dr. João 

Gonçalves, às futuras instalações da Artâmega – Academia das Artes do Marco, 

no Estádio Municipal, além de uma reunião de trabalho com a Direção da 

Artâmega. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda neste mesmo dia, referenciou a participação na inauguração do 

Mercado de Natal, organizado pela Associação dos Artesãos, em parceria com 

a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, e a abertura do Mercado de Natal 

na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. ------------------------------------------

----- No dia 19 de dezembro decorreu, na Escola Secundária do Marco, a 

cerimónia de entrega dos diplomas aos alunos da Academia das Artes do Marco 

de Canaveses (Artâmega) que completaram o quinto ano de escolaridade. ------

----- No dia 20 de dezembro foi assinado o auto de consignação para a execução 

de obras de beneficiação na Escola EB 2/3 de Alpendorada, numa cerimónia que 

contou com a presença do empreiteiro responsável, da Associação de Pais, do 

corpo docente e da Direção da escola, bem como do Presidente da Junta de 

Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão e do seu Executivo. --------------------

----- Também no dia 20 de dezembro procedeu-se à entrega de apoios 

financeiros no âmbito do Fundo de Emergência Social. --------------------------------

----- Por fim, no dia 22 de dezembro teve lugar o sorteio do concurso “Marcoense 

como nós”, organizado pela Câmara Municipal em parceria com a Associação 

Empresarial do Marco, nas instalações do Marco Fórum XXI. ------------------------

----- Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos Senhores 

Vereadores que desejassem intervir neste período. -------------------------------------

----- O Senhor Vereador Mário Luís Monteiro, no uso da palavra, expressou a 

sua satisfação pelo início das obras na Escola EB 2/3 de Alpendorada, que se 

perspetiva ocorrer a breve prazo. -------------------------------------------------------------

----- Informou que da parte do estabelecimento escolar, o pavilhão já se encontra 

livre, aproveitando para agradecer publicamente a colaboração do empreiteiro, 
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que se disponibilizou a ceder uma carrinha para o transporte de material e 

equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente deu por encerrado 

este período, passando para a ordem de trabalhos. ------------------------------------- 

-----------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------- 

1. Balancete de Tesouraria do dia 23 de dezembro de 2021. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 23-12-2021, onde se constatou que havia um saldo 

17.093.271,13€ (dezassete milhões, noventa e três mil, duzentos e setenta e um 

euros, e treze cêntimos) de Operações Orçamentais, e 1.957.358,88€ (um 

milhão, novecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito euros, e 

oitenta e oito cêntimos) de Operações não Orçamentais. ------------------------------ 

 Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

2. Para conhecimento: Despacho n.º 69/GP/2021. Presente à reunião despacho n.º 

69/GP/2021 mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: 

“Para conhecimento. À Câmara 20.12.2021”. ---------------------------------------------- 

 Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

3. Alteração e aditamento ao Regimento da Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses. Presente à reunião proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 20.12.2021”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

alterando-se o artigo 1.º nos termos expostos na presente proposta, bem 

como a inclusão dos artigos 11.º e 12.º no Regimento da Câmara Municipal 

do Marco de Canaveses. ---------------------------------------------------------------------- 

4. Aceitação de doação. Presente à reunião informação referente ao assunto 

supracitado.  Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

20/12/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar a informação nos termos 

apresentados, aceitando-se a doação de diversos bens provenientes do 

Agrupamento de Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses. -------------------------- 
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5. Fórmula de cálculo para a atribuição de subsídios às associações / clubes 

desportivos que dinamizam modalidades coletivas federadas | época Desportiva 

2021-2022. Presente à reunião proposta mencionada. Pela Senhora Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 20.12.2021”. ---------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

tendo como objetivo a clarificação e uniformização dos apoios / subsídios 

a atribuir às associações / clubes desportivos que dinamizam modalidades 

coletivas federadas | época Desportiva 2021-2022. ---------------------------------- 

6. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Associação Obras Sociais S. Vicente de Paulo – Centro Social S. Martinho de 

Soalhães. Presente à reunião minuta do protocolo de colaboração mencionado. 

Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 

20.12.2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar minuta do protocolo de colaboração 

nos termos e condições apresentadas, a estabelecer entre o Município do 

Marco de Canaveses e a Associação Obras Sociais S. Vicente Paulo – 

Centro Social S. Martinho de Soalhães, tendo como objetivo a cedência de 

transporte para recolha de bens alimentares junto do Banco Alimentar 

contra a Fome, durante o ano de 2022. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

protocolo de colaboração. -------------------------------------------------------------------- 

7. Protocolo de Adesão entre a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas e o Município do Marco de Canaveses. Presente à reunião minuta do 

protocolo mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 20.12.2021”. ---------------------------------------------------------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar minuta do protocolo de adesão nos 

termos e condições apresentados, a estabelecer entre a Direção-Geral do 

Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e o Município do Marco de 

Canaveses, para adesão à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Mais foi 
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deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar no respetivo protocolo. ----------------------------------------------------------- 

8. Protocolo de Colaboração entre a CESPU-Parcerias, S.A. e o Município do 

Marco de Canaveses: “Marco a Sorrir”. Presente à reunião minuta do protocolo 

de colaboração mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 20.12.2021”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar minuta do protocolo de colaboração 

nos termos apresentados, a estabelecer entre a CESPU-Parcerias, S.A. e o 

Município do Marco de Canaveses, o qual visa qualificar a relação 

institucional com vista a assegurar o tratamento médico-dentário junto dos 

munícipes residentes no Concelho do Marco de Canaveses que se 

encontrem em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a 

melhoria da sua qualidade de vida pelos ganhos da saúde oral. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar no respetivo protocolo. ----------------------------------------------------------- 

9. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e o Futebol Clube de Paços de Gaiolo (Contrato n.º 

51/GAV/2021). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa mencionado. 

Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 

21.12.2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e o Futebol Clube de Paços de Gaiolo (Contrato n.º 

51/GAV/2021), para uma comparticipação financeira no valor de 2.920,00€ 

(dois mil, novecentos e vinte euros) para a prossecução do programa de 

apoio ao desenvolvimento associativo apresentado na cláusula segunda 

do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente 

ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato. -------------------- 

10. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 
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de Canaveses e a Associação Desportiva de Constance (Contrato n.º 

52/GAV/2021). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa mencionado. 

Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 

21.12.2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Associação Desportiva de Constance (Contrato n.º 

52/GAV/2021), para uma comparticipação financeira no valor de 12.213,20€ 

(doze mil, duzentos e treze euros, e vinte cêntimos) para a prossecução do 

programa de apoio ao desenvolvimento associativo apresentado na 

cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e o Futebol Clube de Vila Boa de Quires (Contrato n.º 

53/GAV/2021). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa mencionado. 

Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 

21.12.2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo e estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e o Futebol Clube de Vila Boa de Quires (Contrato n.º 

53/GAV/2021), para uma comparticipação financeira no valor de 5.145,30€ 

(cinco mil, cento e quarenta e cinco euros, e trinta cêntimos) para a 

prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento associativo 

apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo protocolo. -----------------------------------------------------------------------------                            

12. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e o Futebol Clube de Vila Boa do Bispo (Contrato n.º 

54/GAV/2021). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa mencionado. 
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Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 

21.12.2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e o Futebol Clube de Vila Boa do Bispo (Contrato n.º 

54/GAV/2021), para uma comparticipação financeira no valor de 9.273,10€ 

(nove mil, duzentos e setenta e três euros, e dez cêntimos) para a 

prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento associativo 

apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo protocolo. ----------------------------------------------------------------------------- 

13. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e o Hóquei Clube do Marco (Contrato n.º 55/GAV/2021). Presente 

à reunião minuta do Contrato-Programa mencionado. Pela Senhora Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 21.12.2021”. --------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer ente o Município do Marco de 

Canaveses e o Hóquei Clube do Marco (Contrato n.º 55/GAV/2021), para 

uma comparticipação financeira no valor de 22.963,00€ (vinte e dois mil, 

novecentos e sessenta e três euros) para a prossecução do programa de 

apoio ao desenvolvimento associativo apresentado na cláusula segunda 

do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente 

ou seu substituto legal para outorgar no respetivo protocolo. ------------------ 

14. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e o Futebol Clube da Aliviada (Contrato n.º 56/GAV/2021). 

Presente à reunião minuta do Contrato-Programa mencionado. Pela Senhora 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 21.12.2021”. ------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer ente o Município do Marco de 

Canaveses e o Futebol Clube da Aliviada (Contrato n.º 56/GAV/2021), para 
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uma comparticipação financeira no valor de 13.387,40€ (treze mil, trezentos 

e oitenta e sete euros, e quarenta cêntimos) para a prossecução do 

programa de apoio ao desenvolvimento associativo apresentado na 

cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e a Associação Recreativa e Cultural de S. Lourenço do Douro 

(Contrato n.º 57/GAV/2021). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa 

mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara. 21.12.2021”. ---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer ente o Município do Marco de 

Canaveses e a Associação Recreativa e Cultural de S. Lourenço do Douro 

(Contrato n.º 57/GAV/2021), para uma comparticipação financeira no valor 

de 16.189,60€ (dezasseis mil, cento e oitenta e nove euros, e sessenta 

cêntimos) para a prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento 

associativo apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar no respetivo protocolo. ---------------------------------------------------- 

16. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e o Grupo Desportivo da Livração (Contrato n.º 58/GAV/2021). 

Presente à reunião Contrato-Programa mencionado. Pela Senhora Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 21.12.2021”. --------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer ente o Município do Marco de 

Canaveses e o Grupo Desportivo da Livração (Contrato n.º 58/GAV/2021), 

para uma comparticipação financeira no valor de 10.695,60€ (dez mil, 

seiscentos e noventa e cinco euros, e sessenta cêntimos) para a 

prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento associativo 
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apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo protocolo. ----------------------------------------------------------------------------- 

17. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e a Casa do Povo de Vila Boa do Bispo (Contrato n.º 

59/GAV/2021). Presente à reunião proposta mencionada. Pela Senhora 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 21.12.2021”. ------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Casa do Povo de Vila Boa do Bispo (Contrato n.º 

59/GAV/2021), para uma comparticipação financeira no valor de 19.251,20€ 

(dezanove mil, duzentos e cinquenta e um euros, e vinte cêntimos) para a 

prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento associativo 

apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo protocolo. ----------------------------------------------------------------------------- 

18. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e a Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada (Contrato 

n.º 60/GAV/2021). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa 

mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara. 21.12.2021”. ---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada (Contrato 

n.º 60/GAV/2021), para uma comparticipação financeira no valor de 

41.902,20€ (quarenta e um mil, novecentos e dois euros, e vinte cêntimos) 

para a prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento associativo 

apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo protocolo. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Não participou na votação o Vereador Mário Luís Monteiro, por 

impedimento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e Carlos Aguiar (Contrato n.º 61/GAV/2021). Presente à reunião 

minuta do Contrato-Programa mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara. 21.12.2021”. ------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e Carlos Aguiar (Contrato n.º 61/GAV/2021), para uma 

comparticipação financeira no valor de 1.000,00€ (mil euros) para a 

prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento associativo 

apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo protocolo. ----------------------------------------------------------------------------- 

20. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e o Grupo Desportivo de Magrelos (Contrato n.º 62/GAV/2021). 

Presente à reunião minuta do Contrato-Programa mencionado. Pela Senhora 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 21.12.2021”. ------------  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e o Grupo Desportivo de Magrelos (Contrato n.º 62/GAV/2021), 

para uma comparticipação financeira no valor de 6.219,20€ (seis mil, 

duzentos e dezanove euros, e vinte cêntimos) para a prossecução do 

programa de apoio ao desenvolvimento associativo apresentado na 

cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Emissão de Declaração de Distrate de Hipoteca Voluntária constituída como 

garantia de boa execução das infraestruturas associadas ao alvará de 
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loteamento n.º 4/2019. Presente à reunião proposta mencionada. Pela Senhora 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 21.12.2021”. ------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de declaração de 

autorização de distrate da hipoteca voluntária constituída nos termos da 

minuta anexa à presente proposta. -------------------------------------------------------- 

22. Orçamento Participativo Jovem 2021. Presente à reunião proposta mencionada. 

Pela Sra. Presidente da Câmara foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 

21.12.2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

que se anexa e se dá por integralmente reproduzida. ------------------------------ 

---------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO--------------------------------

----- No final do período da ordem do dia, a Senhora Presidente deu a palavra 

aos munícipes presentes que desejassem intervir. Não se registaram pedidos de 

intervenção neste período. ----------------------------------------------------------------------  

------------------------------APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA--------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezasseis horas e trinta e cinco 

minutos a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião da qual para constar 

se lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta, nos termos do artigo 57.º, 

n.º 3, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 

34.º, n.º 4, do Código do Procedimento Administrativo. E eu, Maria da Piedade 

Teixeira Ferreira, Coordenadora Técnica da Administração Geral da Câmara 

Municipal, a subscrevi e assino. --------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

 
----------------------------------------Dra. Cristina Vieira---------------------------------------  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


