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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZANOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE  
 Aos dezanove dias do mês de setembro de dois mil e quinze, no Auditório da Casa das Artes de 
Arcos de Valdevez, reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez, sob a 
presidência de Francisco Rodrigues de Araújo, secretariado pelos senhores Manuel Caldas Brito e António 
Amorim Lima, primeiro e segundo secretários, respetivamente. ---------------------------------------------------------- 
 CHAMADA - À chamada, que se efetuou às dez horas, por falta de quórum à hora marcada para o 
início da reunião (nove horas e trinta minutos), responderam sessenta e oito membros da Assembleia 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores 
Armando Bento Barreiro, Augusto Carlos Noronha Azeredo Pinto Osório, David Manuel Rodrigues Ferreira 
Gomes e Isabel Carvalho Araújo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Ázere, de Álvora e Loureda e de Eiras e Mei 
solicitaram substituição pelos respetivos Tesoureiro e Secretários – António Amorim Pires, José Rodrigues 
Gonçalves e Manuel Lopes Sousa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE: - não 
houve inscrições para discussão do projeto desta ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por unanimidade.  

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o senhor Presidente da Assembleia informou que os 
senhores Luís Miguel Alves Garcia e João Carlos Braga Simões, do Grupo Municipal do PS, Álvaro Manuel 
Gomes Amorim, Carolina Maria Dantas Reis Faria Seco e Anabela Gonçalves Esteves, do Grupo Municipal do 
CDS/PP, e Marcelo Pereira Freitas, do Grupo Municipal do PSD, solicitaram substituição por ausência 
temporária inferior a trinta dias, tendo sido convocados para os substituir nesta sessão Sandrina Fátima 
Parga Alves Rodrigues Gonçalves, Nuno Ricardo Pedreira Amaral, Augusto Carlos Noronha Azeredo Pinto 
Osório, Maria do Céu Martins Rodrigues, Cristina Martins Fernandes Martinho e Ulisses Valdemar Cerqueira Brito. - 

Deu conhecimento da participação em atividades ocorridas desde a última sessão e da 
correspondência recebida, referindo que esta ficaria à disposição de quem pretendesse consultá-la. --------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
Inscreveram-se para intervir os senhores: ------------------------------------------------------------------------ 
Martinho Pedreira – apresentou voto de pesar pelo falecimento do senhor Alfredo Pires, antigo 

Presidente da Junta de Freguesia de Prozelo – Anexo 1. ------------------------------------------------------------------ 
 VOTAÇÃO: - o voto de pesar foi aprovado, por unanimidade, guardando-se de seguida um 
minuto de silêncio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sandrina Gonçalves (PS) – teceu algumas considerações sobre a promoção, valorização e 
conservação do Parque Nacional Peneda Gerês – Anexo 2. --------------------------------------------------------------  

António Faria (CDS/PP) – sugeriu a criação de alternativas para estacionamento dos táxis, 
sobretudo quando há eventos que ocupam os locais habituais. ----------------------------------------------------------  

Emília Cerdeira (PSD) – apresentou congratulação ao Município “… pela estratégia de 
intervenção adotada no concelho de Arcos de Valdevez, através da conciliação de esforços e 
rentabilização de recursos locais….” –  Anexo 3. -----------------------------------------------------------------------------  

Armando Caldas (PS) – expressou reflexão sobre as eleições legislativas que terão lugar no dia 
quatro de outubro – Anexo 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Maria Fernanda Cerqueira (PSD) – congratulou a Câmara, as Juntas de Freguesia e as 
Associações e Instituições do Concelho e da Diáspora pelas iniciativas que têm promovido – Anexo 5. ----- 

Rui Aguiam – recomendou a inclusão das Juntas de Freguesia e de Uniões de Freguesias na 
Comissão Municipal de Proteção Civil – Anexo 6. ---------------------------------------------------------------------------- 

Angélica Ferreira (PSD) – salientou o trabalho desenvolvido pelo Município e pelas várias 
entidades parceiras no âmbito do desenvolvimento rural sustentável de Arcos de Valdevez – Anexo 7. ----- 

João Carlos Barbosa – informou que tinha já solicitado contentores para todos os lugares da 
freguesia de Cabreiro e que, enquanto Presidente da respetiva Junta, estava a trabalhar para o seu 
desenvolvimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Presidente da Câmara – prestou esclarecimentos. -------------------------------------------------------------- 
Sandrina Gonçalves (PS) – esclareceu que falou de factos concretos e que, na qualidade de 

membro da Assembleia, o que podia fazer era usar a palavra para denunciar situações que é necessário 
corrigir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia – informou sobre o trabalho desenvolvido na Incubo. ----------------------- 
Presidente da Câmara – prestou esclarecimentos. -------------------------------------------------------------- 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 

 PONTO UM - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXECUTIVO: - previamente distribuído por 
escrito, na forma habitual, o Relatório fica arquivado nos documentos que fazem parte desta ata. ------------- 
 Inscreveram-se para intervir os senhores ------------------------------------------------------------------------- 
 Eduardo Sousa (PS) – perguntou quando serão retiradas as placas de fibrocimento das escolas e 
solicitou que os mapas das contas consolidadas fossem apresentados com uma melhor visibilidade, 
salientando que é muito difícil a leitura dos números e das rubricas - Anexo 8. -------------------------------------- 

Pedro Marinho (PS) – colocou questões sobre os protocolos celebrados com a Santa Casa da 
Misericórdia, a transparência dos ajustes diretos, o reconhecimento de benefícios fiscais à Eurocast, a 
sustentabilidade do empreendimento de aproveitamento hidroelétrico da Peneda e envolvente, as 
transferências para pagamento do equipamento de cozinha da Epralima, as alterações requeridas pelo 
promotor do Hotel dos Arcos, a limpeza dos candeeiros de iluminação pública e outras - Anexo 9. ------------  

António Maria Sousa – alertou para o funcionamento deficiente dos serviços de limpeza das vias 
municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente da Câmara – prestou esclarecimentos. -------------------------------------------------------------- 
PONTO DOIS - DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL DO PROJETO DE 

“APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DA PENEDA”: - o Senhor Presidente da Câmara informou que 
a Confraria de Nossa Senhora da Peneda pretendia reativar a mini-hídrica existente desde mil novecentos 
e quarenta e nove, reabilitando o açude existente, colocando as condutas e respetivos acessórios e 
construindo uma edificação com a área de implantação e de construção de quarenta e dois metros 
quadrados, destinada a casa das máquinas, em solo classificado como “Área Turística da Nossa Senhora 
da Peneda” no Plano Diretor Municipal. Acrescentou que, para viabilizar este projeto, seria necessária a 
declaração de interesse municipal do mesmo por parte da Assembleia Municipal. --------------------------------- 

Inscreveram-se para intervir os senhores -------------------------------------------------------------------------  
Dora Brandão (PS) – referiu que, tal como sucedeu relativamente ao aproveitamento 

hidroeléctrico de Sistelo, o seu Grupo votariam contra. --------------------------------------------------------------------- 
Mário Ventura (CDS/PP) –  expressou a posição favorável do seu Grupo. -------------------------------- 
Luís Miguel Fernandes (PSD) – salientou a importância deste empreendimento no âmbito da 

promoção do turismo e do desenvolvimento das energias renováveis. ------------------------------------------------- 
Mário Cerqueira – sugeriu a todos que visitassem o local, salientando a sua beleza natural. --------  
Presidente da Câmara – prestou esclarecimentos. -------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por maioria com nove votos contra – Alexandra Esteves, Nuno 

Amaral, Armando Caldas, Diamantino Portela, Dora Brandão, Eduardo Sousa, Sandrina Gonçalves, 
Maria José Marinho e Pedro Marinho – e duas abstenções – Filipe Faro e António Maria Sousa –  
declarar de Interesse Municipal o Projeto de “Aproveitamento Hidroelétrico da Peneda”, em 
conformidade com o disposto na parte final do nº 4 do artigo 59º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal de Arcos de Valdevez e na alínea r) do artigo 25º - Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores António Maria Sousa e Filipe Faro (CDU). ---------- 
PONTO TRÊS - RECONHECIMENTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS À EUROCAST PORTUGAL, 

SA: - o Senhor Presidente da Câmara referiu que, na sequência da declaração de interesse municipal do 
projeto de investimento a levar a efeito pela Eurocast Portugal, S.A., no Parque Empresarial de Mogueiras, 
esta empresa requeria agora, ao abrigo do Regime de Benefícios Fiscais Contratuais ao Investimento 
Produtivo, previsto no Capítulo II do Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
162/2014, de 31 de outubro, a isenção ou redução do IMI e do IMT relativamente ao prédio adquirido ao 
Município para instalação da sua unidade empresarial, para efeitos de reconhecimento pela AICEP – 
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Mais informou que, nos termos do disposto 
no nº 2 do artigo 6º e para efeitos do disposto nas alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 8º do referido Código, 
se submetia agora a decisão da Assembleia Municipal a emissão de declaração de aceitação dos 
seguintes benefícios fiscais: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), durante 5 
(cinco) anos, podendo ser renovada por uma vez com igual limite temporal; ----------------------------------------- 
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- Redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 
de Imóveis (IMT) que for devido pela aquisição dos terrenos. ------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diamantino Portela (PS) – manifestou a concordância do seu Grupo, questionando sobre a 

redução destes impostos para as famílias com filhos, a exemplo do que tem sido feito noutros municípios.  
Presidente da Câmara – prestou esclarecimentos. -------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por maioria com duas abstenções – Maria do Céu Rodrigues e 

Nuno Amaral – em conformidade com o nº 2 do artigo 6º e para efeitos do disposto nas alíneas b) e 
c) do nº 1 do artigo 8º do Código Fiscal do Investimento, aprovado pelo Decreto-Lei nº 162/2014, de 
31 de outubro, aceitar a atribuição dos benefícios fiscais requeridos pela Eurocast Portugal, S.A., 
destinados ao exercício da atividade desenvolvida no âmbito do projeto de investimento a levar a 
efeito no Parque Empresarial de Mogueiras – Tabaçô/Souto, deste concelho, cujo interesse 
municipal foi já declarado na sessão deste Órgão de 27 de fevereiro do corrente ano, conforme 
abaixo descrito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), durante 
5 (cinco) anos, podendo ser renovada por uma vez com igual limite temporal; ------------------------------- 

- Redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas de Imóveis (IMT) que for devido pela aquisição do terreno. -------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto o senhor Nuno Amaral (PS). -------------------------------------------------  
PONTO QUATRO - MINUTA DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS PARA A LIMPEZA DA ECOVIA TERRAS DE VALDEVEZ: - o 
Senhor Presidente da Câmara informou que, tendo por objetivo a limpeza permanente da Ecovia Terras 
de Valdevez, propunha a aprovação da minuta do contrato de delegação de competências a celebrar com 
as Freguesias e Uniões de Freguesias abrangidas, alertando para o facto de os diferentes valores serem 
proporcionais à extensão que compete a cada uma das mesmas, conforme a seguir se discrimina: ---------- 

- Aboim das Choças – 750,00 € (setecentos e cinquenta euro); ----------------------------------------------- 
- Aguiã – 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euro); ------------------------------------------------------------ 
- Gondoriz – 1.500,00 € (mil e quinhentos euro); ------------------------------------------------------------------- 
- Jolda (S. Paio) – 2.000,00 € (dois mil euro); ----------------------------------------------------------------------- 
- Prozelo – 1.500,00 € (mil e quinhentos euro); ------------------------------------------------------------------- 
- Rio de Moinhos - 750,00 € (setecentos e cinquenta euro); ---------------------------------------------------- 
- Sabadim – 2.000,00 € (dois mil euro); ------------------------------------------------------------------------------- 
- Arcos (S. Paio) e Giela – 1.000,00 € (mil euro); ------------------------------------------------------------------ 
- Arcos (Salvador), Vila Fonche e Parada – 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euro); --------------- 
- Guilhadeses e Santar – 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euro); -------------------------------------------- 
- Padreiro (Salvador e Santa Cristina) – 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euro); ------------------- 
- Souto e Tabaçô – 2.000,00 € (dois mil euro); --------------------------------------------------------------------- 
- Távora (Santa Maria e S. Vicente) – 1.500,00 € (mil e quinhentos euro); --------------------------------- 
- Vilela, S. Cosme e S. Damião e Sá – 500,00 € (quinhentos euro); ------------------------------------------ 
Intervieram os senhores -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sandrina Gonçalves (PS) – questionou se apenas seria feita a limpeza ou se iriam ser também 

colocados cestos para o lixo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
António Maria Sousa – propôs que a limpeza fosse feita em conjunto de modo a que a que a 

Ecovia ficasse limpa em toda a sua extensão. -------------------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências nas referidas Freguesias e Uniões de 
Freguesias, para a limpeza da Ecovia Terras de Valdevez, em conformidade com o disposto na 
alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------- 

PONTO CINCO - MINUTAS DOS PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO A CELEBRAR COM 

AS FREGUESIAS: - o Senhor Presidente da Câmara propôs, em conformidade com o previsto na alínea 
ccc) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação dos protocolos de 
apoio financeiro às seguintes Freguesias e Uniões de Freguesias: ----------------------------------------------------- 
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- Aboim das Choças - 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para a ampliação da Sede da Junta de 
Freguesia, cujo valor de adjudicação é de 34.162,24€ (trinta e quatro mil cento e sessenta e dois euro e 
vinte e quatro cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cabana Maior - 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para alargamento e pavimentação do 
Caminho de Tomadas, com um custo previsto de 31.250,00€ (trinta e um mil duzentos e cinquenta euro); - 

- Gondoriz - 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para alargamento e pavimentação do caminho de 
ligação do lugar de Tola ao lugar de Assim Chamado, com orçamento de 65.125,00€ (sessenta e cinco mil 
cento e vinte e cinco euro); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Monte Redondo - 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para obras de beneficiação da Sede da 
Junta de Freguesia, orçadas em 32.150,00€ (trinta e dois mil cento e cinquenta euro); --------------------------- 

- Padroso - 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para arranjo urbanístico e drenagem de águas 
freáticas do Cemitério Paroquial, cujo valor de adjudicação é de 45.642,77€ (quarenta e cinco mil 
seiscentos e quarenta e dois euro e setenta e sete cêntimos); ----------------------------------------------------------- 

- Sabadim - 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para pavimentação dos caminhos de Moinhos, 
Bouça, Porto Rio, Fontainhas, Coto Pinhoso e de Pereiras e Várzeas, a adjudicar por 32.624,50€ (trinta e 
dois mil seiscentos e vinte e quatro euro e cinquenta cêntimos); --------------------------------------------------------- 

- Senharei - 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para alargamento e pavimentação dos caminhos 
de Poulo e Celirô, com um custo previsto de 34.988,25€ (trinta e quatro mil novecentos e oitenta e oito 
euro e vinte e cinco cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Álvora e Loureda - 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para alargamento do Cemitério de Loureda 
– 2ª fase, orçado em 35.979,18€ (trinta e cinco mil novecentos e setenta e nove euro e dezoito cêntimos); - 

- Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela - 23.990,64€ (vinte e três mil novecentos e noventa euro e 
sessenta e quatro cêntimos) para arranjo urbanístico do Cemitério de Giela e pavimentação do Caminho 
de Revolta, cujo valor de adjudicação é de 29.988,30€ (vinte e nove mil novecentos e oitenta e oito euro e 
trinta cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Grade e Carralcova - 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para alargamento e pavimentação do 
Caminho de Parede-Nova Centro, com orçamento de 41.183,54€ (quarenta e um mil cento e oitenta e três 
euro e cinquenta e quatro cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Guilhadeses e Santar - 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para as obras do caminho de acesso 
ao lugar de Cadorcas a partir do CM 1306, pavimentação do caminho do Loteamento da Soalheira, muro 
de suporte do Caminho do Ribeiro (Quintas – Guilhadeses) e ampliação da garagem da antiga Sede da 
Junta de Santar, orçadas em 32.977,00€ (trinta e dois mil novecentos e setenta e sete euro); ------------------ 

- Souto e Tabaçô - 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para o caminho de ligação de Souto a 
Monte Redondo, com um custo previsto de 31.061,00€ (trinta e um mil e sessenta e um euro); ---------------- 

- Vilela, S. Cosme e S. Damião e Sá - 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para beneficiação dos 
caminhos de Moinhos (Sá), de Travessa (Telhado – Vilela) e de Torre (S. Cosme e S. Damião), cujo valor 
de adjudicação é de 47.525,00€ (quarenta e sete mil e quinhentos e vinte e cinco euro); ------------------------- 

- Rio de Moinhos - 7.000,00€ (sete mil euro) para a realização do XI Encontro Nacional de 
Freguesias Rio de Moinhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
António Maria Sousa – manifestou a sua discordância relativamente à opção de financiar todas, 

ou quase todas, as obras com igual verba, sem considerar o valor das mesmas nem a extensão e a 
população de cada freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Luís Carlos Pinto – considerou a “… adoção de um critério de equidade na transferência de 
verbas para as freguesias… uma forma de, em conjunto e cooperação, o Município e as Juntas de 
Freguesia trabalharem em prol do bem-estar dos seus munícipes” – Anexo 10. -------------------------------------   

Norberto Brito (PSD) – expressou a concordância do seu Grupo quanto à opção de distribuição 
de verbas pelas freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                

Presidente da Câmara – Prestou esclarecimentos. -------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar os protocolos de apoio financeiro 

referidos, conforme disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores António Faria (CDS/PP) e António Maria Sousa. -- 
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PONTO SEIS - ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 
COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA: - a fim de dar cumprimento ao disposto na alínea b) do nº 1 do 
artigo 9º do Regulamento Toponímico e de Numeração de Polícia do Município de Arcos de Valdevez 
torna-se necessária a eleição de um representante da Assembleia Municipal para integrar a Comissão 
Municipal de Toponímia, tendo o senhor Presidente da Assembleia solicitado a apresentação de 
candidaturas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alberto Leiras (PSD) – apresentou a candidatura do seu Grupo – Manuel Caldas de Brito – que 

foi designada por Lista A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Armando Caldas (PS) – em representação do seu Grupo, apresentou a candidatura de Eduardo 

Heitor Soares Afonso Sousa, que mereceu a designação de Lista B. ---------------------------------------------------  
Mário Ventura (CDS/PP) – esclareceu que o seu Grupo se associaria à candidatura do Grupo do 

PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
António Maria Sousa – considerou que o PSD não fez uma boa escolha. -------------------------------- 
Procedeu-se à votação por escrutínio secreto, por ordem de chamada, tendo votado os sessenta e 

três elementos presentes e, após contagem dos votos, verificou-se que a Lista A obteve quarenta e seis 
votos e a Lista B recebeu catorze votos, contando-se ainda três votos brancos. ------------------------------------ 

- O senhor Manuel Caldas de Brito foi eleito para representar a Assembleia Municipal na 
Comissão Municipal de Toponímia, em conformidade com a alínea b) do nº 1 do artigo 9º do 
Regulamento Toponímico e de Numeração de Polícia do Município de Arcos de Valdevez. -------------- 

Manuel Brito (PSD) – agradeceu a confiança nele depositada salientando que, como em todas os 
cargos para que foi eleito, se empenharia no bom desempenho e colaboração nas tarefas que lhe forem 
confiadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO EM MINUTA: - o senhor Presidente da Assembleia leu a minuta da ata desta 
sessão, colocando-a à apreciação do Plenário. Não havendo inscrições para a sua discussão, passou-se 
de imediato à votação, vindo o documento a ser aprovado por unanimidade, em conformidade com o 
disposto no nº 3 do artigo 57º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

PERÍODO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
Não houve inscrições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes 

e, quando eram treze horas e vinte minutos, encerrou os trabalhos desta sessão, dos quais, para constar, 
se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada no próximo plenário, há-de ser assinada pelo 
Presidente da Assembleia e por mim, Isabel Gonçalves, que a lavrei. -------------------------------------------------- 

 


