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ACTA     N.º 16 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2010 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto ano de dois mil e dez, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 

Técnica Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião Ordinária desta 

Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira Carneiro, e 

os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Manuel de Carvalho ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro. ----------------------------------------------------------------------- 

Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão ----------------------------------------------------------------------- 

Gil Jorge Soares da Rocha. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausências: Senhores Vereadores Joaquim Paulo de Sousa Pereira e José Carlos Pires Póvoas por 

se encontrarem de férias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta 

a reunião com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APROVAÇÃO E VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

I. APROVAÇÃO E VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A acta da reunião ordinária realizada no dia 11 de Agosto de 2010, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Ivone Abreu disse que relativamente à sua intervenção, transcrita na página n.º 

4 da acta, destacou o facto positivo de várias pessoas, que já tinham feito ou se encontravam a 
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frequentar formação na área da restauração, terem estado a trabalhar, durante a realização do 

Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno, o que provava que a formação é condição 

indispensável para se encontrar o tão desejado emprego. ----------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Por se tratar de assunto urgente, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão 

deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta, “Festas Concelhias e de São Bartolomeu – 

Apoio Financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião – Ratificação”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a admissibilidade da referida proposta, a qual passou a 

integrar a ordem do dia, a fim de ser discutida e votada. ------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara deixou uma palavra de reconhecimento e também de agradecimento 

pelo trabalho desenvolvido pela Comissão de Festas e pela Associação de Trabalhadores da Câmara 

Municipal, na realização das Festas Concelhias e de São Bartolomeu e que muito tinham contribuído 

para a dignificação de Baião, informando de que brevemente seria apresentado à Câmara o relatório 

com as contas finais, onde estariam discriminadas todas as despesas e receitas do evento. Destacou, 

ainda, a visita da Exma. Senhora Secretária de Estado da Modernização Administrativa ao concelho, 

para a assinatura do protocolo do Simplex Autárquico, no âmbito do qual estavam já a ser emitidos 

cartões de munícipe, que iriam permitir que, a partir de suas casas, cada um tivesse acesso aos 

processos a decorrer nos serviços da autarquia. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Ivone Abreu disse subscrever as palavras proferidas pelo Senhor Presidente 

relativas às Festas Concelhias e de São Bartolomeu, deixando igualmente uma palavra de apreço à 

organização, bem como aos artistas concelhios, pois tinham demonstrado, uma vez mais, que Baião 

tem nas suas gentes pessoas com muito talento na área da música. Abordou, de seguida, a visita da 

Senhora Secretária da Modernização Administrativa, sublinhando que a assinatura do protocolo do 

Simplex Autárquico colocava Baião na vanguarda do progresso tecnológico, pois era o segundo 

Município a assiná-lo no Distrito, apenas antecedido pelo Concelho do Porto. Mais disse que a 

assinatura deste protocolo vinha dar uma total transparência a todos os serviços, pois qualquer 

munícipe passa a poder consultar não só o processo em si, mas o percurso do mesmo, a partir de sua 

casa. Informou de que, após a assinatura do referido protocolo e da demonstração do procedimento 

para a emissão do Cartão de Munícipe, no Edifício dos Paços do Concelho, se tinham deslocado aos 

Serviços Municipais de Santa Marinha do Zêzere, onde iria passar a funcionar o Posto de 

Atendimento ao Cidadão, tendo a Senhora Secretária de Estado demonstrado sempre um grande 

interesse em conhecer todos os pormenores dos serviços facultados aos munícipes. ----------------------- 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Resinorte – Estação de Transferência e Ecocentro de Baião – Regulamento de Descarga de 

Resíduos – Conhecimento 
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo I 

à presente acta. A Câmara ciente da proposta tomou conhecimento. --------------------------------------------- 

 

2. Informação sobre os projectos da REN – Redes Energéticas Nacionais em Território de 

Baião – Conhecimento  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II 

à presente acta. A Câmara ciente da proposta tomou conhecimento. --------------------------------------------- 

 

3. Consulta pública no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental do projecto 

“Linha Armamar Recarei a 400kV” – Ratificação – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

III à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

4. Oferta de livros para a Biblioteca Municipal – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

IV à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta de livros para a 

Biblioteca Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. Processo de inquérito mandado instaurar por deliberação da Câmara Municipal de Baião, 

datada de 14/01/2010 – Instauração de processo disciplinar ao trabalhador da autarquia, 

Senhor António José Monteiro – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo V 

à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 

6. Alteração à cláusula quarta do protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Santa Casa da Misericórdia de Baião que visa regular os termos e 

condições em que a primeira entidade entrega à segunda a título gratuito dois prédios 

urbanos no âmbito dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 
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VI à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à cláusula quarta do protocolo 

de colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a Santa Casa da Misericórdia de 

Baião que visa regular os termos e condições em que a primeira entidade entrega à segunda a título 

gratuito dois prédios urbanos no âmbito dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS). ----- 

 

7. Imposto Municipal sobre Imóveis – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de taxa do IMI para o ano de 

2011, bem como submeter o assunto à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------- 

Sobre este assunto, e após o Senhor Presidente da Câmara ter feito um enquadramento da questão 

das taxas do IMI praticadas pela autarquia, o Senhor Vereador Luís de Carvalho sublinhou a 

importância de se proceder ao levantamento de todos os prédios abandonados e em ruínas na área 

do concelho, para que nestes casos, futuramente, as taxas de IMI sejam acrescidas, podendo esta 

medida impulsionar os proprietários a procederam à sua recuperação e manutenção. O Senhor 

Presidente da Câmara afirmou que se tratava de uma proposta muito positiva, tendo em conta que 

alguns desses prédios poderiam também ameaçar a segurança das pessoas, e, nesse sentido, os 

serviços deveriam proceder no sentido de concretizarem a proposta apresentada, para depois ser 

submetida à Câmara e à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

 

8. Actualização do custo por metro quadrado (M2) e metro linear (ML) de construção para 

estimativas orçamentais constante dos processos de licenciamento e comunicação prévia 

das obras particulares – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

VIII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a actualização do custo por metro 

quadrado (M2) e metro linear (ML) de construção para estimativas orçamentais constante dos 

processos de licenciamento e comunicação prévia das obras particulares. ------------------------------------- 

 

9. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Lugar de Míguas, Santa Marinha do 

Zêzere – Requerente: António Augusto Monteiro Borges – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo IX à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------- 
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10. Alteração ao Alvará de Loteamento 2/2000 – Local: Passos, Campelo – Requerente: Susana 

Maria da Fonseca Monteiro – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo X à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------------- 

 

11. Lista das informações emitidas pela DGPU e dos despachos proferidos pelo Exmo. Senhor 

Vereador do Pelouro do Urbanismo  

Foram presentes à reunião, para conhecimento dos senhores vereadores, fotocópias das informações 

emitidas pela DGPU, dos despachos proferidos pelo Exmo. Senhor Vereador do Pelouro do 

Urbanismo, ao abrigo da delegação que lhe é conferida pelo Artigo 65.º da Lei N.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que se anexam à presente acta e dela 

fazem parte integrante (Anexo XI). A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------- 

 

12. Festas Concelhias e de São Bartolomeu – Apoio Financeiro à Associação de Trabalhadores 

da Câmara Municipal de Baião – Ratificação – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no 

anexo XII à presente acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente 

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a atribuição de apoio financeiro à 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião para a realização das Festas Concelhias 

e de São Bartolomeu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Neste período da Ordem de Trabalhos inscreveram-se para intervir os seguintes munícipes: Luís 

Miguel Amaral de Sousa, residente na Rua de Camões, Edifício Colmeia, 3.º Direito, Freguesia de 

Campelo e José Pedro Durão, residente na Caminho das Laceiras, 169, Freguesia de Baião (Santa 

Leocádia). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O munícipe Luís Sousa afirmou que a sua presença se devia ao facto de na última Reunião de 

Câmara ter sido visado relativamente à colocação de outdoors com publicidade à sua empresa, por 

isso, e em defesa da honra, disse não ter naqueles proferido qualquer inverdade. Mais disse, em 

resposta ao Senhor Vereador José Carlos Póvoas, que em termos formais o processo de colocação 

dos cartazes podia não ter sido conduzido da forma normal, por isso, tinha contactado o Senhor 

Vereador Luís de Carvalho, para que tal não fosse entendido como um desrespeito à Câmara, 

justificando o acto pelo facto da empresa responsável pela colocação dos outdoors estar encerrada 

durante o mês de Agosto, e assim apenas os poderia colocar em Setembro, o que em termos de 

marketing não era tão eficaz. Sobre a questão do indeferimento do pedido de licenciamento, por 
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estarem colocados em rotundas, não entendendo as razões de tal também não se aplicar à 

propaganda política, bem como da isenção do pagamento das taxas de publicidade, disse respeitar a 

decisão tomada baseada nos devidos regulamentos, apesar de não concordar com a mesma. 

Continuou, informando de que relativamente à mensagem dos cartazes e após notificação do Dr. 

Carlos Guimarães, Director do ACES Tâmega, já tinha respondido à mesma e o processo corria assim 

os trâmites normais. Sobre o encerramento do SAP, disse que tal tinha sido assumido pelo ex-Ministro 

da Saúde, Correia de Campos, durante a apresentação do projecto do novo Centro de Saúde e assim 

que este fosse aberto ao público, até porque obedecia à sequência habitual dos acontecimentos, e 

apesar de dar os parabéns ao PS e ao Presidente da Câmara pela construção do mesmo, sempre se 

tinha insurgido contra o encerramento do SAP, que à semelhança da maioria das pessoas, designava 

de Urgências. Disse saber que o facto dele, Enf. Luís Sousa, ter criado uma solução paras servir as 

pessoas, cobrando menos por isso do que as IPSS, não obstante ser uma empresa privada, poderia 

incomodar algumas pessoas, no entanto, defendeu que a Servisaúde ao assumir todos os riscos 

deveria orgulhar Baião e as IPSS deveriam ocupar o seu espaço, ou seja, a solidariedade aos mais 

carenciados, referindo-se à Santa Casa da Misericórdia, instituição que muito respeitava e da qual é 

irmão, mas não se deveria permitir em Baião a criação de monopólios em nenhuma área. Pediu, 

ainda, que, à semelhança do que foi dito pelo Senhor Vereador Gil Rocha na última reunião, não fosse 

confundida a mensagem do cartaz, com as demais questões técnicas de licenciamento e taxas, e que 

os mesmos não fossem encarados como uma campanha eleitoral, sendo apenas um serviço público 

que queria prestar a Baião, afirmando que não tinha prazer em criar uma urgência em Baião, até 

porque o seu negócio não dependia disso, estando salvo por natureza e fazendo um percurso seguro. 

Reiterou a sua convicção no encerramento do SAP, o qual lamentava, assegurando que não se 

importaria de devolver as quotas dos associados, bem como abdicar do serviço criado, caso existisse 

um compromisso formal e escrito por parte do Ministério da Saúde, em como o serviço não iria 

encerrar, e, se assim fosse, ele próprio o divulgaria junto das pessoas de Baião. Deixou ainda, uma 

mensagem ao Senhor Vereador José Carlos Póvoas, afirmando que este, como alto responsável da 

ARS Norte, tinha cometido um grave erro ao afirmar que ele faltou à verdade, pois o tempo se 

encarregaria de dizer quem na realidade o tinha feito, e, que ao contrário talvez do Senhor Engenheiro 

Póvoas, não precisava de se promover em Baião, onde vive e trabalha há cerca de 15 anos. 

Terminou, referindo-se ao acto de vandalismo que o cartaz colocado em Campelo tinha sofrido, por 

coincidência dois dias antes das Festas Concelhias, que lamentava profundamente, tendo 

apresentado entretanto a respectiva queixa às autoridades competentes. --------------------------------------- 

O munícipe José Pedro Durão usou da palavra para se referir à questão da aplicação da Lei n.º 

124/2006, relativa à criação de “Zonas de Alto Risco de Incêndio” e à proibição de construção nessas 

áreas. Disse, que no seu entender, tinha sido uma grave precipitação da Câmara Municipal ter 

aplicado a lei antecipadamente, quando outras edilidades não o tinham feito. Em vez disso, tinha 

decidido solicitar parecer jurídico ao Doutor Paulo Otero, para justificar essa decisão, quando o que 

deveria ter feito era agendar uma reunião com todos os munícipes para lhes explicar o que estava em 
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causa, uma vez que, com a nova legislação, os seus terrenos iriam passar a valer zero. Perguntou, 

porque razão a Câmara tinha dado parecer favorável para a emissão da declaração de interesse 

público municipal ao projecto de empreendimento de turismo em espaço rural, de sua pertença, sito 

na Freguesia de Santa Leocádia, para depois impedir a construção no local. Questionou, ainda, a 

razão por não ter sido convocado para a reunião, que tinha sido realizada na Câmara com diversos 

munícipes, sobre a matéria em causa. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara, respondendo à intervenção do munícipe Luís Sousa, esclareceu que 

sobre a questão das taxas de publicidade e do licenciamento, não lhe competia a ele, nem ao 

vereador Luís de Carvalho, pronunciar-se sobre o assunto, uma vez que se tratava de matéria de 

natureza técnica e jurídica. Sobre a questão da mensagem transcrita nos cartazes, e considerando 

que a autarquia vinha sendo confrontada com vários pedidos de informações e esclarecimentos, tinha 

decidido remeter o assunto à direcção do ACES Tâmega, entidade competente na matéria, no sentido 

de esclarecer se tinha ocorrido alguma alteração aos compromissos assumidos. Lembrou, uma vez 

mais, a posição da Câmara Municipal junto do Ministério da Saúde, repudiando sempre o 

encerramento do SAP, tendo sido acordado que a questão seria abordada, após a abertura do novo 

Centro de Saúde, no sentido de salvaguardar a assistência aos Baionenses, mantendo-se a funcionar 

o atendimento, da meia-noite às oito horas da manhã, com todos os serviços prestados actualmente, 

independentemente do local onde poderiam funcionar, no caso no novo Centro de Saúde ou na futura 

Unidade de Cuidados Continuados. Aproveitou, para anunciar à Câmara que actualmente o projecto 

da Unidade de Cuidados Continuados iria passar a contemplar 50 camas, e não 30 como estava 

inicialmente previsto, o que iria permitir a contratação de mais profissionais de saúde. Disse, e 

reiterou, que caso o Ministério não viesse a cumprir com os compromissos assumidos com a 

autarquia, estaria sempre na linha da frente junto dos Baionenses e na defesa dos seus direitos. -------  

Respondendo à intervenção do munícipe José Pedro Durão, o Senhor Presidente da Câmara, 

esclareceu o seguinte: desde o princípio que a Câmara Municipal tudo tinha feito para impedir a 

aplicação de uma lei que consideravam ilegítima e atentando contra os direitos legítimos dos 

cidadãos, no entanto, tendo em conta os pareceres técnicos e jurídicos, a autarquia tinha de cumprir 

aquilo que estava previsto na lei, que é sempre imperativa e universal. Sobre a declaração de 

interesse público municipal, relativa a um projecto de ampliação de um edifício já existente para fins 

turísticos da propriedade do munícipe, emitida pela Câmara e Assembleia Municipal, era uma matéria 

distinta da nova legislação, que existia para ser cumprida por todos e em todo o país. O munícipe 

José Pedro Durão tinha sido informado do teor do parecer jurídico que recaiu sobre o assunto, emitido 

pelo Doutor Paulo Otero, do qual lhe foi fornecida cópia, bem como do mapa de ocupação de solos do 

Ministério da Agricultura. O responsável político máximo de uma autarquia não podia, nem devia, 

actuar conscientemente contra a lei, não podendo igualmente a autarquia suscitar a 

inconstitucionalidade da mesma, direito apenas concedido aos particulares. O munícipe José Pedro 

Durão estava a defender os seus direitos e todos tinham o direito de fazer, em lealdade e em respeito 

pelas pessoas e pelas instituições. Sobre a reunião promovida pela autarquia, informou, que tinha 
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dado instruções ao Pelouro do Urbanismo para que todos os munícipes que tinham pedidos de 

licenciamento, abrangidos pela nova legislação, fossem devidamente convocados, pelo que, daria a 

palavra ao Senhor Vereador Luís de Carvalho, para mais informação. ------------------------------------------- 

No momento em que o Senhor Vereador Luís de Carvalho se preparava para esclarecer o munícipe 

sobre a reunião em causa, cujas convocatórias tinham sido efectuadas pelos serviços competentes, o 

munícipe José Pedro Durão abandonou a sala, inviabilizando, dessa forma, qualquer tipo de 

intervenção ou esclarecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

APROVAÇÃO DA ACTA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 2 e 3 do artigo 92.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a acta sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do Artigo 92º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16.45 Horas. E para constar se lavrou a presente 

acta, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior aprovação e 

assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E eu, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

subscrevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES, 

 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


