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Aos dezanove dias do mês de agosto de dois mil e vinte, por videoconferência, reuniu 
extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência da Presidente, 
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 

 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 10:00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 

 
  

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

1. 15.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
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ORDEM DO DIA 
 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
FINANÇAS E TESOURARIA 
 

 

1. 15.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020 
 
 

A Sr.ª Presidente apresentou o ponto e explicou a necessidade desta modificação, que se 
prende com o cumprimento da decisão judicial no processo do Sr. Artur Pereira de Oliveira. 
 

Informou ainda que convidou para esta reunião o Dr. Bruno Jorge, do Gabinete de 
Advogados do Dr. Vítor Faria, que presta serviços jurídicos à CMMG, e que tem 
acompanhado este processo, podendo por isso prestar todos os esclarecimentos suscitados 
pelos Srs. Vereadores. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou quando se considerou o início do 
processo para pagamento da sansão pecuniária compulsória para se chegar ao valor 
apresentado. Realçou a mora na celebração da escritura e o atraso na entrega dos lotes. 

 
O Dr. Bruno Jorge referiu que o Município foi condenado em 2 aspetos: a entrega material 
dos lotes (120 dias a contar do trânsito em julgado) e também a celebração da escritura (com 
outro prazo). São dois prazos diferentes, com sansão de 300€/dia para cada um. 
Seguidamente fez um resumo breve do desenrolar do processo em Tribunal, que por 
Acórdão de maio/2020 ficou todo decidido. 
Os prazos são então os seguintes: 

• Até 13/09/2019 – data final para autonomização dos lotes. A partir daqui sansão de 
300€/dia; 

• Até 12/11/2019 – data final para celebração da escritura. A partir daqui sansão de 
300€/dia. 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro questionou se o valor a acautelar em orçamento se 
destina à escritura e à indemnização. 
Referiu ainda que esta é a fase final do processo e agora o Sr. Artur de Oliveira vem também 
pedir os projetos de infraestruturas e o valor do IMT. 
 
O Dr. Bruno Jorge referiu que na sua perspetiva estão reunidas as condições para dar 
cumprimento à sentença, ou seja, a autonomização material dos lotes e a celebração da 
escritura.  
Contudo, em termos urbanísticos, os lotes não estão ainda com infraestruturas, mas, 
juridicamente, este aspeto urbanístico não impede a celebração de escritura. 
Esta questão não foi discutida judicialmente, e também não o pretendem fazer, para não 
correr o risco de ter uma decisão que exija a infraestruturação dos lotes, daqui a muito 
tempo, estando o prazo sancionatório a decorrer. 
Não foi decidido judicialmente a questão do pagamento do IMT e do imposto de selo em 
relação à escritura, até porque é uma escritura de permuta, e deveria ser pago em partes 
iguais. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro agradeceu e considerou-se esclarecida. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira agradeceu os esclarecimentos do Dr. Bruno Jorge, com 
quem manteve diálogo para esclarecer a situação atual do processo. 
O Dr. Bruno Jorge informou que há um entendimento extrajudicial (“amigável”), de que a 
escritura seja em 31/08/2020 e o prazo para a sansão pecuniária terminar aí. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira disse que pensava que o processo tinha “estancado” em 
dezembro/2019, mas afinal não. E agora, que não há sequer projeto de infraestruturas, 
parece-lhe que o processo não irá parar. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho informou que está a gravar a reunião, porque 
considera importante. 
Cumprimentou o Dr. Bruno Jorge, referiu que não põe em causa o trabalho do escritório e o 
seu trabalho jurídico, e colocou as seguintes questões: 

• Era nossa obrigação entregar os lotes infraestruturados?  
Não concorda com a visão do Sr. Vice-Presidente, quando diz que os lotes têm 
infraestruturas ao estarem virados para a Av.ª da Liberdade. 

• Tendo em atenção que a decisão se tornou definitiva em maio/2019, custa-lhe agora, 
em agosto/2020, que só nesta data se esteja em condições de entregar os lotes. 

• Da informação do Dr. Bruno verificou que já houve notificação com uma data para 
celebração de escritura em 2019, mas se só hoje é que temos condições para 
entregar os lotes, o que é que íamos entregar naquela altura? 

 
Recordou que o Sr. Artur de Oliveira esteve várias vezes disposto para resolver 
amigavelmente a situação, e não houve nunca da parte do executivo do PS qualquer sinal 
para negociar, o que teria levado a evitar este “rombo” nos cofres da autarquia. 
É uma questão política, porque o Sr. Artur aceitou pelouros num executivo da CDU! 
A “culpa” neste processo é de responsáveis políticos, que hostilizaram um munícipe que 
esteve várias vezes disponível para resolver a questão extrajudicialmente. 
 
O Dr. Bruno Jorge agradeceu os elogios, em nome do escritório. 
Referiu que se marcou logo a escritura porque havia essa preocupação em entregar os lotes, 
mesmo que ainda não estivessem feitas as obras de urbanização, bastando o simples 
registo dos lotes, e assim poder estancar o pagamento da sansão. 
Não se conseguiu, por da outra parte terem sido suscitadas questões.  
Está-se a tentar a conciliação, mas se não houver é imprevisível o desfecho judicial. 
 
Por essa razão a Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho acha que não é pacífico o 
argumento de que os lotes têm infraestruturas, e daí pensar, desde há muitos anos, que se 
tente chegar a uma solução conciliatória, evitando todo o dispêndio de tempo e dinheiro, e 
agora ter que se ir buscar verbas a rubricas que lhes são tão caras, como é o caso do 
saneamento e dos resíduos sólidos. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira agradeceu ao Dr. Bruno Jorge e pediu que se 
interrompesse a reunião por 5 minutos, para falar com a colega Vereadora, e depois voltar 
para a discussão política e para a votação. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que tem questões sobre a modificação em si, pelo que 
não sabe se as coloca agora ou se depois da pausa sugerida pelo Sr. Vereador Aurélio. 
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A Sr.ª Presidente referiu que tem a maior consideração pelo Sr. Artur de Oliveira, este 
assunto tem mais de 40 anos e é necessário resolvê-lo. 
Esclareceu como decorreu o processo de loteamento dos terrenos, e como lhes pareceu 
pacífico que com o registo dos lotes se podia celebrar a escritura, que se tentou fazer em 
dezembro/2019. 
Quando o Sr. Artur levantou a questão do caminho que dividia o lote, tentou-se fazer o mais 
rápido possível o procedimento para se executar a estrada, fez-se a limpeza dos lotes e 
colocaram-se os marcos. 
O que a Câmara quer é ultimar o processo, dar cumprimento à decisão do Tribunal e fazer a 
escritura, e salvaguardar o valor de eventuais sansões, porque são dinheiros públicos. 
Seguidamente disse que vai conceder os 5 minutos solicitados pelo Sr. Vereador Aurélio 
para poder conversar com a Sr.ª Vereadora Ana, tal como pediu, para depois colocar o 
documento a votação. 
 

Nesta altura dispensou a presença do Dr. Bruno Jorge, a quem agradeceu a clareza das 
explicações. 
 
 

 

 
 
A pausa na reunião decorreu das 11:35 horas às 11:45 horas. 
 
 

 

 
 
Depois da pausa, a Sr.ª Presidente disse que considera esclarecidas as questões referentes 
ao processo judicial, pelo que deu a palavra à Sr.ª Vereadora Lara Lino, para colocar as suas 
questões. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino colocou as seguintes questões relativamente à 
modificação: 
 

• Não percebe porque é que a Dr.ª Marina Freitas enviou ontem uma alteração à 
modificação. Parece-lhe um pouco abusivo, mas queria pedir que fosse transferida 
para a reunião de segunda-feira, porque já tinham estudado o anterior documento, e 
é sobre esse que se vai pronunciar. 

• Não concordam com a anulação das verbas das alíneas p), q), r) e s), porque se 
estão a anular verbas de saneamento, o que vem desvirtuar o que foi o orçamento 
inicial, e até lhe parece que sempre que há uma modificação são anuladas verbas de 
águas e saneamento. 
Isso, para as Vereadoras da CDU, é grave, porque aprovaram o orçamento com 
estas verbas, e isto vem desvirtuar completamente o orçamento inicial. 
Entende que a modificação deveria ser entre verbas de rubricas da mesma natureza, 
para manter o espírito do orçamento inicial. Apesar de ser verdade que o Vereador 
explicou que são verbas sobrantes. 

• Por último perguntou quais são os pavilhões que estão a ser intervencionados com 
uma verba de 34.000€? 

 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro disse que também tem estas preocupações 
manifestadas pela Vereadora Lara, de que possam vir a ser comprometidas algumas ações. 
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O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que se em termos da alínea a) do documento da 
modificação, referente ao processo do Sr. Artur, está esclarecido juridicamente, a verdade é 
que o executivo prefere a litigância com os munícipes. 
Apesar de ter havido conversações, que a Sr.ª Presidente, então Vereadora, também 
defendia, a verdade é que não se cumpriu com a questão do loteamento. Não houve 
intenção desta Câmara em resolver o assunto com o munícipe. 
O loteamento não está feito e a Câmara vai continuar a ser penalizada com 300€/dia por não 
ter feito o trabalho como deve ser, estancando o processo. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que já deu a sua opinião, mas quer reforçar 
que o executivo permanente não andou bem, até porque só quando precisa é que chama os 
Vereadores, não lhes deu conhecimento antes. 
Também entende que os loteamentos têm infraestruturas próprias, e se assim fosse poder-
se-ia fazer já a escritura e parar a sansão pecuniária. 
O Dr. Bruno Jorge manifestou isso, ao dizer que não quer ir para Tribunal, porque o processo 
vai-se arrastar e a sansão pecuniária também. 
O que tem de se tentar é um acordo, só que nesta altura já com a faca na garganta e sem 
qualquer margem negocial. 
Espera que se consiga fazer a escritura até 31/08/2020. 
A autonomização dos lotes considera-se a 07/07/2020, o que faz com que se pague uma 
sansão pecuniária desde maio/2019 até 31/08/2020. 
Também comunga da preocupação da Vereadora Lara Lino, e também entende que se 
poderia ir buscar dinheiro a outras verbas, designadamente à publicidade, e não às rubricas 
que lhe são tão queridas. Mas a propaganda é necessária ao executivo! 
 
A Sr.ª Presidente disse que aceita a observação política da Sr.ª Vereadora Alexandra, mas 
as coisas não são como diz. 
Relembrou que tiveram todos uma reunião com o Sr. Artur e que o processo tem sido tratado 
com toda a transparência. 
Inicialmente pensava que se podiam entregar só os terrenos, depois apareceu a palavra 
“lote”, e teve de se fazer um loteamento, tendo surgido a questão da estrada. Retirou-se a 
estrada, fez-se a limpeza e colocaram-se os marcos. 
Agora urge resolver o problema, e faz-se esta modificação porque não há verba em 
orçamento para poder celebrar a escritura, entregar a verba ao Sr. Artur e sanar de vez o 
pagamento da sansão. 
Tem consideração pelo Sr. Artur, mas há que defender também os interesses do município. 
É um assunto com mais de 40 anos, de vários executivos PS e CDU, está agora em mãos, 
há uma decisão do Tribunal e a Câmara tem de resolver de vez a questão. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho disse que isso não era verdade, porque no 
mandato da CDU o Sr. Artur era Vereador e não quis misturar o assunto. É um problema do 
PS. 
Seguidamente disse que gostava de saber quantas vezes a Sr.ª Presidente reuniu com o Sr. 
Artur, desde 2017, para que tentasse resolver o assunto amigavelmente. 
 
A Sr.ª Presidente reiterou a informação que já tinha dado anteriormente. 
 
O Sr. Vereador Aurélio Ferreira referiu que a Sr.ª Presidente não pode dizer que está a 
cumprir uma ordem judicial porque a ordem é executar um loteamento e a Câmara não o fez. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que lhe parece que a Sr.ª Presidente não 
percebeu, mas não se vai arrumar com o assunto. Há que tentar a negociação, mas se o Sr. 
Artur entender tem argumentos para dizer que o loteamento não está feito.  
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Espera que as negociações cheguem a bom porto, porque senão o processo vai-se arrastar 
e o pagamento da sansão a decorrer. 
É pela inércia da Sr.ª Presidente, que não disse quantas vezes se sentou com o Sr. Artur, 
porque não o fez, e pela sua incompetência, que se está neste ponto. Esta é a sua opinião.  
 
A Sr.ª Presidente disse que compreende que a Sr.ª Vereadora queira passar essa 
mensagem, mas a verdade é que se trata de um processo com 45 anos, que a Câmara não 
conseguiu resolver, e também o próprio Sr. Artur. 
Reuniu com o Sr. Artur as vezes que entendeu necessárias. 
Não diz que não tem as mesmas preocupações dos Srs. Vereadores Aurélio e Alexandra, 
mas o que diz é que se tem de cumprir uma ordem judicial, e para isso aprovou-se um 
loteamento em dezembro/2019. 
O loteamento não está todo infraestruturado, mas o que o Sr. Vereador Caetano disse é que 
aqueles 2 lotes estão em condições de serem urbanizáveis, e por isso estamos em 
condições de marcar a escritura em 31/08/2020 e estancar o pagamento da sansão 
pecuniária. 
É isto que está em causa, embora entenda as preocupações dos Srs. Vereadores. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro perguntou se a versão a considerar para votação é a 
primeira que foi enviada, tal como sugeriu a Sr. Vereadora Lara Lino. 
 
A Sr.ª Presidente disse que não lhe parece que haja necessidade de fazer outra 
modificação para segunda-feira. Trata-se de uma alteração motivada pela aposentação de 
um trabalhador e também pela candidatura de CEI’s para as escolas, pelo que julga ser 
possível integrar nesta modificação. 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho referiu que não se trata de aceitar ou não, mas sim 
de cumprir as regras que a Sr.ª Presidente tanto apregoa. É uma proposta que vem de uma 
Chefe de Divisão, não vem de um membro do executivo, e por isso vai votar no sentido de 
que este assunto seja integrado na modificação de segunda-feira, no cumprimento das 
regras. 
Também não percebeu por que razão estes assuntos são extraordinários para virem hoje e 
não na segunda-feira. 
Custa-lhe a entender que se faça uma reunião extraordinária a 2 dias de uma reunião 
ordinária. Percebe que é a falta de organização e de planeamento, mas trata-se de uma falta 
de respeito pelos Vereadores da oposição, que vão anuindo e colaborando, e o que passa 
para a opinião pública é que é para ganharem a senha de presença. Não é isso! Chegou a 
altura de se indignarem com esta situação e por um ponto final, ou então com a convocatória 
tem de vir a justificação para a extraordinariedade da realização da reunião. 
Assim, pede que nas próximas marcações de reuniões extraordinárias da Câmara Municipal 
se justifique, no preâmbulo da convocatória, a sua extraordinariedade, para depois ver se 
concordam ou não com a sua realização. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que esteve ausente nas duas últimas semanas, mas pensa que o 
Sr. Vice-Presidente fez esse contacto com todos os Srs. Vereadores. 
Seguidamente perguntou o que a Sr.ª Vereadora Lara Lino quer ver alterado na modificação. 
 
A Sr.ª Vereadora Lara Lino disse que não quer alterar nada, o que quer é votar a 
modificação inicial e não com a alteração que foi enviada ontem. Esta é a sua opinião. 
 
A Sr.ª Presidente perguntou aos restantes Vereadores como querem votar. 
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A Sr.ª Vereadora Célia Guerra explicou a necessidade de recrutar CEI’s, que se prende 
com o facto de serem necessárias mais pessoas para apoiar na distribuição das refeições de 
take away e na higienização. 
Pediu compreensão, pois este início de ano letivo foi atribulado, com muitas incógnitas, e só 
agora se pode concluir o processo. 
 
A Sr.ª Presidente voltou a perguntar se se votava a primeira versão do documento. 
 
Todos os Srs. Vereadores concordaram em que se vote o documento inicial, devendo as 
alterações ser incluídas na próxima modificação. 
 
 
Assim, a Sr.ª Presidente colocou a votação a seguinte proposta: 

 
515 - Presente proposta da 15.ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2020, 
acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 

 
13.ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2020 no valor de 405.750,00 euros nos 
reforços e de 405.750,00 euros nas anulações. 
 
10.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2020 no valor de 202.000,00 
euros nos reforços e de 202.000,00 euros nas anulações. 
 
9.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal para 2020 no valor de 35.050,00 euros 
nos reforços e de 208.450,00 euros nas anulações. 
 
Considerando que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto Lei n.º 
192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC-AP, é disposto que não é revogado o ponto 
8.3.1. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação 
atual, o qual estabelece as regras das Modificações do Orçamento. 
 
Considerando que o art.º 46.º B da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto que a republicou, preceitua que as modificações do Plano 
Plurianual de Investimentos se consubstanciam em alterações e revisões, e que o mesmo 
conceito se deve aplicar ao Plano de Atividades Municipais, no qual constam as despesas 
com as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 
 
A Câmara Municipal, depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 15.ª 
Modificação ao Orçamento da Despesa de 2020, sob a forma de alteração, constituída 
pela 10.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 9.ª Alteração ao Plano de 
Atividades Municipais para 2020, nos termos da alínea d), do nº 1, do artigo 33º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta.             
 
Os Srs. Vereadores do MpM, Aurélio Ferreira e Ana Alves Monteiro, proferiram a 
seguinte declaração de voto: 
“O nosso sentido de voto visa acautelar um mal maior para o Município no âmbito da decisão 
judicial ocorrida no âmbito do processo do Sr. Artur de Oliveira. O resultado deste processo é 
um enorme prejuízo para o erário público, o que lamentamos. Revela uma manifesta falta de 
competência na gestão autárquica, no cumprimento de uma decisão judicial levada ao limite, 
dado que ao longo do processo o diálogo entre as partes nunca foi verdadeiramente 
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conseguido, sabendo-se de antemão que a viabilidade do provimento dos recursos quanto à 
matéria central objeto do processo seria reduzida. Apesar deste órgão ter decido proceder-se 
ao loteamento, nem isso conseguiu fazer nas condições esperadas no âmbito dos requisitos 
exigido ao nível do urbanismo (loteamento), o que lastimamos. Também consideramos que 
poderiam ser retiradas verbas a obras menos urgentes que não as referentes a 
infraestruturas básicas como a água, resíduos sólidos e requalificação do património natural. 
A responsabilidade desta situação é exclusivamente da gestão política do PS, que privilegia 
o arrastar da resolução das situações, não conseguindo resolver os problemas dos cidadãos, 
acabando por pôr em causa a pessoa de boa fé que é o Município.” 
 
 
As Sr.ªs Vereadoras da CDU, Alexandra Dengucho e Lara Lino, proferiram a seguinte 
declaração de voto: 

 “Estamos perante a imperativa necessidade de dar cumprimento a uma decisão 

judicial, decisão essa já transitada em julgado desde Maio de 2019!  
 Lamentamos que só em Julho de 2020, o Executivo Permanente tenha conseguido 
proceder à autonomização dos lotes, relativamente aos quais ainda subsiste a dúvida se 
terão que ser entregues ao Sr. Artur Oliveira, infraestruturados! 
 Lamentamos as declarações irresponsáveis do Sr. Vereador Carlos Caetano quanto 
a esta matéria, tendo ele declarado que existem essas infraestruturas numa rua próxima. Se 
os munícipes “pegarem nesta moda” temos uma nova forma jurídica de loteamento: com 
infraestruturas na rua da frente… 
 Relembramos que o Executivo Permanente, com a sua inércia, custa-nos a todos 
nós € 600,00 por dia!!! Apregoar que temos que zelar bem pelos dinheiros públicos é uma 
coisa. Fazê-lo, de facto, é outra diferente… 
 Este processo, do ponto de vista da gestão política do mesmo, é uma desgraça!!!!  
Note-se que a Srª Presidente assumiu a presidência de Câmara em Outubro de 2017 e 
nunca reuniu com o Sr. Artur Oliveira para, olhos nos olhos, tentar um entendimento 
extrajudicial, independentemente de outras reuniões havidas entre as partes e/ou seus 
mandatários! Não fez isto, o que, do ponto de vista do interesse do Município e do erário 
público, é desastroso!!! 
 Votamos favoravelmente esta modificação “cum grano salis” uma vez que ainda 
sobra a questão da necessidade, ou não, de infraestruturar os lotes, pelo que não é pacífica 
a interpretação de que, neste momento, o Município esteja a cumprir a decisão judicial, pois 
poderá colocar-se a questão de só se estar a dar efectivo cumprimento à decisão com as 
infraestruturas feitas…A singrar esta posição, estaremos a falar em muitos milhares de euros 
de prejuízo para o Município. Esperamos, sinceramente, que as negociações em curso 
cheguem a bom porto e se alcance a resolução extrajudicial do litígio.” 
 
 
A Sr.ª Presidente proferiu a seguinte declaração de voto: 
“Não é verdade não ter reunido com o Sr. Artur de Oliveira. Fizemos, inclusivamente, uma 
reunião até com todos os vereadores, com todos vós e também com o Sr. Artur Pereira de 
Oliveira. 
Portanto, também estão cientes, naturalmente, daquilo que saiu dessa própria reunião e 
daquilo que foi considerado poder fazer. O Sr. Artur Pereira de Oliveira na altura entendeu 
também ser um processo judicial e, portanto, dar continuidade aquilo que o tribunal teria 
decidido, como já foi relatado a vós com todas as datas de todos os processos e Recursos 
que o Sr. Artur de Oliveira fez. 
Portanto, foi dentro disso que a Câmara deu cumprimento, que a Câmara fez o loteamento e 
que, como sabem, também não foi um processo fácil e foi um processo moroso. 
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Como também sabem, o processo finalizou agora em junho e, portanto, são essas datas 
todas que, decorreram dos processos que estão aqui em causa. Considero ainda que a 
Câmara tem feito todos os possíveis, dentro das limitações que tem tido, para que 
continuemos, como vos tenho dito e, já referido durante esta reunião a preservar aquilo que 
é o erário público e dar cumprimento a uma decisão do tribunal.” 
 
 

 
 

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 12:55 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

O conteúdo desta reunião encontra-se registado em suporte digital. 

 
 
 
 


