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ATA DA

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020

NO SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 03/2020

MESA DA ASSEMBLEIA: Presidente — Fernando Pereira Cam

pos, 1.a Secretária - Sandra Isabel André dos

Reis e 2.a Secretária — Maria Cândida Pereira

das Eiras.

PRESENÇAS: António Pereira dos Penedos, Paulo Sérgio Perei

ra Aleixo, Arlindo Dias Gonçalves, Carlos Alberto

Mendes Ferreira, Luís Carlos Santos Dias, Tiago

José Madeira Lage, Dinis Vilela Sousa, Marlene

Afonso Miranda, Isabel Cristina Comes Torres,

Carina Adélia Conçalves Paulo, António Pedro

Monteiro Fernandes, Paulo Jorge Rua Pereira,

António Dias do Couto, Daniel Costa Moura Dias,

José Manuel Fernandes Pereira, Camilo Anes

Pires, Lúcia Martins Dias Mó, António Paulo

Pereira Sanches, José Quintas Lage, Miguel

Duque Couto e Maria Alice Gonçalves Marques,

membros da Assembleia.

AMBoticas 24-09-2020

Moi 752-C — Cmimcd ~Á8ueda



AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Albano Álvares, Odete Moreira,

Toni Teixeira, Fátima Andreia Gonçalves, José

Miguel Fernandes e José Dias. __________________

SECRETARIOU: Filipe Silva e José Carlos Silva, Técnicos

Superiores. ______________________________________

PRESENÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL: Fernando Eirão Queiro

ga, Presidente da Câmara Municipal; António

Guilherme Forte Leres Pires, Vice-Presidente;

Maria do Céu Domingues Fernandes, Hélio

Romeu Monteiro Pereira Martins e Alfredo José

Capela Gonçalves, Vereadores. ________________

HORA DE ABERTURA: 10.30 horas. _______________________
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1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: _____________

1.1 - Aprovação da ata da sessão ordinária de 15 de junho

2020;;

1.2 - Assuntos de interesse municipal nos termos do

Regimento.

_2 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA:__________________

2.1 - Apreciação de uma informação escrita do senhor Pre

sidente da Câmara sobre a atividade municipal e financeira

nos termos da lei;

2.2 — Proposta de alteração (2~) à Estrutura Orgânica do

Município de Boticas e alteração (2~) ao Mapa de Pessoal de

2020;

2.3 - Proposta de Fixação da Participação Variável no IRS

— 2021;

2.4 - Proposta de Fixação e de Redução da Taxa de Impos

to Municipal Sobre Imóveis — 2020; ____________________________

2.5 - Proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar

entre o Município de Boticas, a Banda Filarmónica de Dornelas

e a Junta de Freguesia de Boticas e Granja/2020-2021.

Após verificação do quórum, o Presidente da Mesa desig

nou o membro, Sandra Reis, em substituição do 1.0 Secretá

rio, Albano Álvares, que se encontra ausente, para ocupar o

lugar na mesa e declarando aberta a sessão, dando cumpri

mento ao determinado pela respetiva convocatória. ____________

____De seguida deu conhecimento da correspondência recebida

desde a última reunião e disponível na Mesa para consulta:

ofícios dos seguintes membros da Assembleia Municipal, a
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informarem da impossibilidade em comparecer na presente

sessão: Albano Álvares (reg. 3813, de 22/Set.), Odete Moreira

(reg. 3887, de 25/ Set.), Toni Teixeira (reg. 3812, de 22/

Set.), Fátima Andreia Gonçalves (reg. 3883, de 25/Set.), José

Miguel Fernandes (reg. 3885, de 25/ Set.) e José Dias (reg.

3887/1, de 25/Setj; envio pela Câmara Municipal, da “Lista

gem de Compromissos Plurianuais Assumidos ao Abrigo da

Autorização Prévia Genérica Concedida pela Assembleia Muni

cipal” (reg. 3888, de 25/ Set.); envio pela Câmara Municipal

do Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT)

de Boticas (reg. 3752, de 18/Set.); ofício da Câmara Municipal

de Boticas, que procede ao envio das propostas a submeter à

Municipal (reg.

1 e a informação

do Ministério da

ção Pública e da

da Administração

ice-Presidente da

DGAL relativos à

da CCDR-N (reg.

2979, de 31/ Jul.), (reg. 3556, de 4/Set.) e (reg. 3742, de

Trabalhadores da

de 29/Jul.). Infor

outubro, no Salão

para a eleição do

Presidente da CCDR-N, a eleger pelos eleitos locais de cada

16/ Set.);

procede ao envio

apreciação da Assembleia 3743, de

ofício da Câmara Municipal de Boticas, que

da informação sobre a atividade municipa

financeira (reg. 3753, de 18/Set.); ofício

Modernização do Estado e da Administra

Secretaria de Estado da Descentralização e

Local, relativo à eleição do Presidente e V

CCDR-N (reg. 3815, de 22/ Set.); ofícios da

eleição do Presidente e do Vice-Presidente

16/ Set.) e ofício do Sindicato

Administração Local e Regional

mou os membros da realização,

Nobre da Câmara Municipal, do

Nacional dos

(reg. 2916,

no dia 13 de

ato eleitoral
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município, nomeadamente membros do executivo camarário,

membros da Assembleia Municipal e Presidentes de Juntas de

Freguesia. Prestou esclarecimentos acerca do ato eleitoral, de

acordo com as diretrizes emanadas pela DGAL. _________________

1.1 — Aprovação da ata da sessão ordinária de 15 de

junho 2020;

____Uma vez que a proposta de ata foi previamente enviada

aos membros da Assembleia Municipal, dispensou-se a sua lei-

tu ra.

____De seguida foi colocada a ata da sessão ordinária de 15 de

junho 2020 a votação, tendo sido aprovada, por maioria, com

a abstenção do membro Paulo Sanches. ________________________

_1.2 - Assuntos de interesse municipal nos termos do

Regimento.

~__Não se verificaram intervenções.

2.1 — Apreciação de uma informação escrita do senhor

Presidente da Câmara sobre a atividade municipal e

financeira nos termos da lei;

____O membro da Assembleia Municipal, Paulo Aleixo, deu os

parabéns ao executivo municipal pela forma exemplar com que

foi e continua a ser gerida a questão da pandemia de COVID

19. Agradeceu à população do concelho pela sua atitude, dan

do destaque aos mais jovens. Agradeceu ao executivo munici

pal pelo apoio constante prestado às Freguesias, à atenção

sempre prioritária dada aos munícipes e ao aspeto social.

Agradeceu ainda, na qualidade de Presidente da “Mais Boti

cas - Associação Empresarial Botiquense” e em representação
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dos empresários do concelho, pelo facto do Município nunca

ter descurado o desenvolvimento económico do concelho, no

atual contexto de pandemia. Deu os parabéns à CAPOLIB pela

conquista da medalha de ouro do Mel de Barroso e pelo lança

mento de novos produtos, nomeadamente, o cordeiro, o cabri

to e da batata. Agradeceu ao executivo municipal, pela manu

tenção de devolução aos munícipes dos 5% de IRS a que o

Município tem direito, bem como a manutenção da taxa mínima

no que diz respeito ao IMI. ____________________________________

____O membro da Assembleia Municipal, Tiago Lage, agradeceu

aos profissionais do Centro de Saúde de Boticas pela disponi

bilidade e prontidão demonstrada, referindo-se a um caso con

creto que testemunhou no âmbito da pandemia de COVID-19.

____O Presidente da Câmara Municipal agradeceu aos Bombei

ros Voluntários de Boticas e à equipa de enfermagem do Cen

tro de Saúde de Boticas pelo seu trabalho no atual contexto de

pandemia de COVID-19. Informou da estreita colaboração com

as entidades de saúde, nomeadamente através da 2.a Secretá

ria da Mesa da Assembleia Municipal e membro do ACES do

Alto Tâmega e Barroso, Cândida Eiras, bem como com as Jun

tas de Freguesia, permitindo uma ação em rede e determinar

as melhores soluções em cada momento. Agradeceu também à

população do Concelho e às funcionárias da Santa Casa da

Misericórdia de Boticas pela sua atitude exemplar. Referiu não

ter sido fácil o encerramento, sobretudo durante o verão, de

atividades e equipamentos municipais, como por exemplo, o

programa de Atividades de Tempos Livres (ATL). Considerou,
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no entanto, essas medidas necessárias para tentar evitar a

contaminação e disseminação do vírus. Referiu que se adivi

nham tempos ainda mais difíceis do que aqueles passados no

início da pandemia, apelando para que todos tenham cuidados

redobrados de forma a evitar o contágio e disseminação do

vírus, tendo ainda em conta que não se prevê um confinamen

to como aquele que se verificou no início, pela necessidade da

economia continuar a funcionar. Relativamente à questão

levantada pelo membro Arlindo Gonçalves, na sessão de

setembro, informou que existem 55 apicultores do Concelho de

Boticas inscritos na CAPOLIB, bem como 40 produtores de

Carne Barrosã. Destacou a necessidade do Município continuar

a apoiar a CAPOLIB, pelo papel importante que desempenha no

concelho, bem como pelos postos de trabalho que a mesma

detém. Informou que se encontra em curso a 2.~ revisão do

Plano Diretor Municipal de Boticas (PDM), tendo-se já colocado

o Relatório do Estado do Ordenamento do Território de Boticas

(REOT) e as cartografias na Plataforma de Gestão Territorial,

para emissão de parecer e solicitado uma reunião à CCDR-N,

com todos os representantes, de forma a proceder à avaliação

daqueles documentos, de forma a possibilitar o início da fase

mais “prática”, que corresponde à identificação das áreas

construtíveis. Informou que a CCDR-N não é favorável ao

aumento dessas áreas. Relativamente à transferência de com

petências para as autarquias, informou que os municípios que

ainda não aceitaram as competências na área da educação,

ação social e saúde, poderão fazê-lo até março de 2022. Na
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área da ação social, disse que ainda se encontra legislação em

falta. Na área da saúde, referiu que os municípios e a ANMP

discordam com os valores a transferir para os municípios,

nomeadamente àqueles que dizem respeito à renovação da fro

ta automóvel, que na sua maioria é obsoleta, tendo sido cria

do um fundo para esse efeito que ainda não foi efetivado, bem

como a necessidade de intervenções a efetuar nos edifícios

dos Centros de Saúde, tendo em conta que se tratam, na sua

maioria, de infraestruturas com um número de anos significa

tivo e não estando ainda definido quais os valores previstos a

transferir para esses casos. Informou ainda que não foi reali

zada, desde o ano passado, qualquer reunião das Comissões

de Acompanhamento sobre as transferências de competências.

Deu conhecimento da implementação, em julho do corrente

ano, dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)

e do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), em Boticas.

Informou das reuniões semanais que tem tido com a ARS Nor

te, em representação da CIMAT, nas quais é abordado, entre

outros temas, a evolução da pandemia de COVID-19 na região

Norte, na qual se tem verificado um aumento do número de

casos de infeção, incluindo, na região do Alto Tâmega. Disse

ter-se manifestado contra algumas situações nesse âmbito,

nomeadamente com a realização, nos Centros de Saúde, de

“teleconsultas”, de consultas “pela janela”, da questão do

receituário, bem como pelo facto dos utentes esperarem fora

das instalações dos Centros de Saúde, o que, durante o inver

no, não é viável. Referiu que se está a tentar resolver, pelo
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menos localmente, em cooperação com o ACES do Alto Tâmega

e Barroso, esta situação. Informou da realização de reuniões

quinzenais da Comissão Distrital de Proteção Civil de Vila

Real, a que preside, nas quais foi decidido o prolongamento,

até outubro, da ativação do Plano Distrital de Proteção Civil,

no âmbito da pandemia de COVID-19. No que toca ao tema da

exploração de lítio na Freguesia de Covas do Barroso, infor

mou que a empresa “Savannah” procedeu à entrega do Estudo

de Impacte Ambiental à APA, estando em análise por parte

desta última e aguardando-se o seu envio ao Município de

Boticas logo que estejam esclarecidas algumas dúvidas susci

tadas pelo conteúdo do documento. Deu conhecimento da

renovação, este ano, do Protocolo entre o Município e o RI 19,

no âmbito da vigilância florestal, tendo-se verificado, este

ano, um aumento de custos, devido ao pagamento diário aos

militares que o município teve de suportar. Informou ainda da

aquisição de câmaras de videovigilância que foram colocadas

nas florestas do concelho, em articulação com a Polícia Judi

ciária e os Bombeiros Voluntários de Boticas, estando convicto

de que essas medidas contribuíram para que não houvesse,

até ao momento, ignições significativas de incêndios no conce

lho. Referiu que o Município encontra-se a elaborar uma can

didatura relativa ao cadastro de prédios rurais, para que todos

aqueles prédios fiquem devidamente registados. Informou da

realização de reuniões com a APA, relativamente às travessias

do Rio Tâmega, no âmbito do Sistema Eletroprodutor do Tâme

ga. Disse que em relação à travessia de Sobradelo, a constru
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ção da mesma encontra-se assegurada pela empresa Iberdrola,

tendo até apresentado um projeto da mesma. Em relação à

travessia de Veral, informou da realização, até ao final do

ano, de uma reunião para abordar novamente o assunto,

aguardando-se uma solução para aquela travessia, tendo, no

entanto, consciência que se trata de uma situação mais difícil,

uma vez que já existe o paredão da barragem a montante, que

já constitui uma travessia nas proximidades. Em relação à

candidatura de regadios incluídos no Pacto, informou do ponto

de situação dos projetos nele aprovados, referindo ainda a sua

presença numa reunião, no Ministério da Agricultura, de forma

a averiguar a possibilidade de aprovação dos restantes proje

tos apresentados no Pacto. Manifestou o seu desagrado pelo

facto das intenções manifestadas pela CIMAT e pelo Município

de Boticas não ficarem incluídas no “Plano de Recuperação e

Resiliência” referindo que, mais uma vez o nosso território

fica de fora desses planos e de fundos significativos prove

nientes da União Europeia. No que diz respeito à limpeza das

bermas no concelho, informou que, tal como tem sido hábito

em anos anteriores, foi lançado um concurso público pelo

Município em que o vencedor do mesmo acabou por recusar

realizar o trabalho, tendo acontecido o mesmo com o segundo

classificado, acabando por ter sido aceite pelo terceiro classi

ficado e que ainda está em curso. Informou que relativamente

a este assunto, o encarregado da empresa que se encontra a

executar os referidos trabalhos, testou positivo à COVID-19,

motivo pelo qual o técnico municipal que acompanha os respe
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tivos trabalhos ter ficado em isolamento, como medida de pre

caução. Quanto ao início do ano letivo escolar, informou que,

apesar do ano atípico que decorre e fruto da transferência de

competências na educação, o Município, em colaboração com o

Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, tudo fez para que o

ano letivo tenha as condições necessárias para correr bem,

dando como exemplo alguns investimentos realizados em

vários equipamentos, nomeadamente na cozinha, em equipa

mentos de proteção para os funcionários, a implementação de

sinalética nos vários edifícios da escola, a existência de dois

locais diferentes de entrada, de forma a evitar aglomerações

no mesmo local, o cumprimento, por parte dos transportes

escolares, da lotação máxima de 2/3 dos lugares disponíveis

nos autocarros, bem como a higienização dos mesmos, a deli

mitação de espaços de recreio bem como a realização de

intervalos faseados, a utilização de uma única sala de aula por

cada turma, a higienização dos edifícios e o reforço das equi

pas, nomeadamente na cozinha. Informou da realização de

uma reunião com os pais e com a Associação de Pais acerca

das medidas referidas, não tendo havido discordância quanto à

adoção das mesmas. Informou da continuidade de funciona

mento do carregamento do cartão dos alunos, da disponibiliza

ção de alimentos mais saudáveis no bar e no refeitório, com a

manutenção da organização das ementas por uma nutricionis

ta. Em relação à associação “Aquavalor”, da qual é presidente,

informou que foram admitidos, a partir de 1 de setembro de

2020, 6 técnicos superiores altamente qualificados, que já mi

AMBoticas 24-09-2020

Mod. 752-C — Grafinal-Ágp,cda



ciaram o seu trabalho naquela associação, embora ainda não

estejam concluídas as obras e a instalação de alguns equipa

mentos necessários nas suas infra estruturas, devido a atrasos

inerentes à atual pandemia de COVID-19, perspetivando-se

que a situação fique resolvida até ao final do presente mês de

setembro. Disse que os técnicos referidos têm como principal

objetivo a criação de novos %produtos ligados à água, com

capacidade de gerar valor acrescentado para a região. Deu

conhecimento da recente inauguração do Posto de Turismo do

Alto Tâmega, em Chaves, que resulta de um entendimento e

financiamento conjunto, na ordem dos 400.000,00€ dos 6

municípios do Alto Tâmega e que conta com 4 funcionários.

Informou que o Centro de Saúde de Boticas irá disponibilizar,

pelas freguesias do Concelho, em articulação com o Município

e as Juntas de Freguesia, a vacina da gripe aos munícipes, de

forma a evitar as deslocações ao Centro de Saúde pelos mes

mos. Referiu a instalação da rede de gás natural que estão a

decorrer na Vila, que resulta de uma concessão do Estado e

cujas as obras têm criado alguns constrangimentos que, con

tudo, considera como necessários. Referiu-se ainda ao ato

eleitoral de 13 de outubro, para a eleição do presidente e

vice-presidente da CCDR-N, dizendo que, como eleito e cida

dão, considera que os procedimentos de eleição não corres

pondem às expectativas pretendidas.

____O Presidente da Assembleia Municipal agradeceu, em nome

da Santa Casa da Misericórdia de Boticas e das suas funcioná

rias, pelas referências feitas às mesmas, afirmando que são,
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de facto, funcionárias extraordinárias, com uma dedicação

notável aos seus utentes. ______________________________________

____A 2.~ Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Cândida

Eiras, agradeceu as palavras do Presidente da Câmara que lhe

foram dirigidas, bem como pelo trabalho desenvolvido no com

bate à pandemia de COVID-19 no Concelho. Agradeceu aos

presidentes de Junta de Freguesia, a todos os presentes e aos

munícipes, pelo comportamento exemplar que têm demonstra

do nesse âmbito e que se deverá manter, que permitiram

alcançar o bom resultado que atualmente se verifica no Conce

lho. Disse ser apenas um elo de ligação e que os profissionais

do Centro de Saúde de Boticas têm sido exemplares no comba

te à pandemia, dentro das limitações que aquela entidade de

saúde tem. Reiterou os seus agradecimentos ao Presidente da

Câmara, realçando a importância de todos se manterem unidos

neste combate, considerando que todos estão de parabéns.

____O membro da Assembleia Municipal, Tiago Lage, solicitou

esclarecimentos acerca da forma a ser utilizada para avisar os

mais idosos quanto à disponibilização da vacina da gripe nas

suas freguesias.

____O Presidente da Câmara Municipal informou que se trata de

um assunto da competência da autoridade de saúde e que o

Município colaborará no que for necessário em termos logísti

cos. Reiterou o seu agradecimento a todos. ____________________

____A 2.~ Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Cândida

Eiras, informou que numa 1.a fase, as vacinas irão ter como

destinatários, já para a próxima semana, os utentes dos lares
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e os seus funcionários, bem como da Rede de Unidades de

Cuidados Continuados, os profissionais de saúde e os Bombei

ros Voluntários. Referiu que a partir do dia 19 de outubro, as

vacinas estarão disponíveis ao público, sendo que se aguarda

rá pelo apoio dos presidentes de Junta, em colaboração com o

Centro de Saúde, para avisar a população e no que diz respei

to aos locais, aos horários e aos restantes pormenores, para

que tudo decorra nas condições necessárias a nível local. Dis

se que os profissionais do Centro de Saúde já têm feito avisos

aos seus utentes no sentido de não se deslocarem ao Centro

de Saúde para a obtenção da vacina da gripe.

____O Presidente da Câmara Municipal aproveitou para infor

mar os presentes de que a partir da próxima segunda-feira, a

Autoridade Tributária e Aduaneira apenas prestará atendimen

to presencial àqueles que fizerem uma pré - marcação, solici

tando aos presidentes de Junta a sua divulgação pela popula

ção.

2.2 — Proposta de alteração (29 à Estrutura Orgânica

do Município de Boticas e alteração (29 ao Mapa de Pes

soal de 2020;

____O Presidente da Câmara Municipal referiu o aumento de

tarefas e responsabilidades verificados nalguns setores da

autarquia, devido às novas competências que o Município tem

vindo a assumir, propondo que se proceda à redefinição de

alguns cargos e consequente alteração orgânica, de forma a

adaptar melhor a situação às necessidades atuais. ______________
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____De seguida foi colocado o ponto “2.2 — Proposta de altera

ção (28) à Estrutura Orgânica do Município de Boticas e alte

ração (28) ao Mapa de Pessoal de 2020” a votação, tendo sido

aprovado, por unanimidade. ___________________________________

2.3 - Proposta de Fixação da Participação Variável no

IRS — 2021;

____O Presidente da Câmara Municipal referiu que esta propos

ta constitui-se como mais uma medida de apoio e de incentivo

à fixação da população e que se traduz na devolução, aos

munícipes, de 5% da coleta de IRS a que o Município tem

direito, afirmando ainda que esta proposta só é possível devi

do à rigorosa gestão das contas do Município.

____De seguida foi colocado o ponto “2.3 - Proposta de Fixação

da Participação Variável no IRS — 2021” a votação, tendo sido

aprovado, por unanimidade. ___________________________________

2.4 - Proposta de Fixação e de Redução da Taxa de

Imposto Municipal Sobre Imóveis — 2020; ________________

____O Presidente da Câmara Municipal informou que a presente

proposta, tal como a anterior, pretende apoiar os munícipes.

Disse que a mesma vai no sentido de manter a taxa mínima de

IMI a aplicar aos prédios urbanos, bem como a aplicação de

reduções à mesma, de acordo com a constituição do agregado

familiar. Disse que são essas e outras medidas adotadas que

faz com que o Município de Boticas seja reconhecido, pela 6.~

vez consecutiva, como “Autarquia + Familiarmente Responsá

vel”, pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Respon
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sáveis, reiterando que tais medidas só são possíveis de adotar

pela rigorosa gestão das contas do Município.

____De seguida foi colocado o ponto “2.4 - Proposta de Fixação

e de Redução da Taxa de Imposto Municipal Sobre Imóveis —

2020” a votação, tendo sido aprovado, por unanimidade. _______

2.5 - Proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar

entre o Município de Boticas, a Banda Filarmónica de

Dornelas e a Junta de Freguesia de Boticas e Gran

ja/2020-2021; ___________________________________________

____O Presidente da Câmara Municipal informou que se trata de

um protocolo que se encontra implementado pelo 2.0 ano con

secutivo e que tem como objetivo o ensino da música aos

jovens do concelho pela Banda Filarmónica de Dornelas. Refe

riu que, apesar das dificuldades impostas pela pandemia de

COVID-19, as aulas continuaram à distância. Agradeceu à Jun

ta de Freguesia de Boticas e Granja pela cedência das instala

ções onde decorrem as aulas. ____________________________________

____De seguida foi colocado o ponto “2.5 - Proposta de Proto

colo de Colaboração a celebrar entre o Município de Boticas, a

Banda Filarmónica de Dornelas e a Junta de Freguesia de Boti

cas e Granja/2020-2021” a votação, tendo sido aprovado, por

unanimidade, não tendo participado na votação o Presidente

da Junta de Freguesia de Dornelas, Paulo Sanches, por se

encontrar impedido, tendo-se ausentado da sala. _______________

____O Presidente da Assembleia Municipal agradeceu aos mem

bros da Assembleia, pela forma célere, como decorreu a ses

são. Lembrou os membros para a sua participação no ato elei
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Livro ~_

Folbi ~c≤4

toral do próximo dia 13 de outubro, para a eleição do Presi

dente da CCDR-N. _____________________________________________

___Encerramento da Reunião e Aprovação da Minuta da

Ata.

............Jerminados os trabalhos, o Presidente da Assembleia

Municipal solicitou, nos termos do artigo 57.° da Lei 75/2013,

de 12 de setembro e considerando a necessidade da eficácia

das deliberações tomadas, submeter à aprovação em minuta,

da ata da presente sessão, tendo sido aprovada, por

unanimidade, a qual vai ser assinada pelo Presidente da

Assembleia Municipal, Fernando Campos e por mim, Filipe

Silva, que a elaborei. Declarou encerrada a reunião eram

11.40 horas.

..........Aprovação da Ata. ____________________________________

............A Assembleia Municipal deliberou aprovar, em sessão

ordinária de 17 de dezembro de 2020, por unanimidade

,a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente da

Assembleia Municipal, Fernando Campos e por mim, Filipe

Silva, que a elaborei. __________________________________________

o
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