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REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
FREIXO DE ESPADA À CINTA 
REALIZADA NO DIA VINTE E 
SETE DE AGOSTO DO ANO DE 
DOIS MIL E DEZANOVE. 

 
 
 No dia vinte e sete de agosto do ano dois mil e dezanove, nesta vila de 
Freixo de Espada à Cinta, no Edifício dos Paços do Concelho e Sala de 
Reuniões, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Maria do Ceu 
Quintas reuniu ordinariamente a Câmara Municipal com a presença dos 
seguintes senhores Vereadores: Rui Miguel Roxo Portela, Fernando 
António da Silva Rodrigues, Prof. Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira e 
Dr.ª Antónia da Conceição Meireles Coxito. ------------------------------------- 
Secretariou: Victor Manuel Glórias Rentes, Assistente Técnico do 
Município. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
E sendo nove horas e trinta minutos, a Excelentíssima Senhora Presidente 
declarou aberta a reunião, passando-se de imediato à discussão dos 
seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------- 
 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

No período de antes da ordem do dia usou da palavra a senhora Presidente 
da Câmara que esclareceu: a Rita esta aqui para ver como se fazem as 
reuniões porque possivelmente vai ficar a Rita a fazer as reuniões de 
Câmara e da Assembleia, e também para libertarmos o Vitinho de uma 
vez.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que disse: “Ficará a Rita 
e a Ana.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Sim e ela 
está aqui para ver como as coisa são.----------------------------------------------- 
Alguma coisa antes da ordem do dia.---------------------------------------------- 
 
I- - INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ------------ 
Solicitou de seguida a palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: 
“Antes de começar quero dar as boas vindas à Rita e espero que consiga 
fazer um trabalho igual ou melhor que o senhor Vitor rentes e a D. Ana, e 
estou certo que sim, poruqe eles têm feito um trabalho execional, e seja 
bem-vinda a esta reunião. Depois cumprimentar o executivo e demais 
funcionários e também o público presente.---------------------------------------- 
Há aqui algumas notas que eu gostaria de deixar antes de fazer a minha 
intrevenção e questões propriamente dita que irei colocar ao longo da 
reunião.--------------------------------------------------------------------------------- 
Uma delas prende-se novamente com dois pontos que deveriam estar 
incluidos na ordcem do dia e as mesmas não estão.------------------------------ 
Torno a referir como já é apanágio, a proposta que nós apresentamos a 
tempo e horas e que torna a não constar porquê. Porque nessa proposta um 
dos pontos já foi suprimido que era a presença do gravador nas reuniões de 
câmara, mas o saegundo ponto de facto, não está a ser levado em conta e 
ainda na ultima reunião nos foi dito que iria ter em conta esse mesmo 
ponto.----------------------------------------------------------------------------------- 
E que esse ponto se refere nada mais, nada menos que á transmissão nas 
plataformas digitais reuniões abertas ao público da reunião de câmara.------ 
Ainda na ultima semana tivemos, eu pelo menos tive o cuidado de ver na 
Câmara de Macedo de Cavaleiros que a reunião aberta ao público foi 
transmitida nas plataformas digitais da rádio local, da Rádio Onda livre e 
que está acessivel a todas as pessoas que queiram ver mesmo agora e acho 
que é assim que deve ser, pois é uma forma de informar os municipes e 
demais entidades daquilo que se passa nas reuniões de câmara e é para isso 
que fomos eleitos, para dar contas e prestar contas de tudo aquilo que se 
passa. Gostaria de saber se a Senhora Presidente vai ou não vai incluir essa 
proposta de uma vez por todas.---------------------------------------------------- 
A segunda nota que eu também quero aqui referir deveria estar presente na 
orcem do dia e que não está e tem a ver com o transporte escolar do ensino 
secundário, uma vez que aquilo que ficou acordado na reunião de cãmara, 
mediante a proposta que foi trazida e que nós já tinhamos referido que a 
mesma já pecava por tardia, porque já se referia a 2018. E na qual nós 
tinhamos feito uma proposta sobre o transporte escolar do apoio a 100% do 
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transporte aos alunos que vão para fora do nosso concelho e que é uma 
ajuda fundamental para essas familias e aquilo que ficou acordado entre 
todos é que viria nesta reunião com as alterações que introduzimos e 
acordadas por todos de forma a ser igual e dar o beneficio da igualdade a 
todos os municípes deste concelho que vão estudar para fora do nosso 
concelho e não apenas para algumas cidades deste país.------------------------ 
Dessa forma estranho que essa proposta não esteja aqui. Porque é que não 
está na ordem do dia, uma vez que quando vier, suponho que deva vir na 
proxima reunião de câmara o ano letivo já se terá iniciado. Mas mais vale 
que venha do que nem chegue sequer a vir. Por isso gostaria de saber 
porque a mesma não está.------------------------------------------------------------ 
Essas eram as duas primeiras notas que queria deixar,-------------------------- 
E depois entrando propriamente em questões que gostaria de ver aqui 
esclarecidas, não sei se a senhora Presidente quer dar resposta a isto ou se 
fazemos como costumamos fazer, tudo seguido.--------------------------------- 
Muito bem, nesse caso hà aqui algums questões que gostaria de ver 
esclarecidas que se trata de ajustes diretos.---------------------------------------- 
Sabemos que é prática corrente deste executivo e feitos a celeridade 
bastante grande, mas hà outros que surgiram novamente e gostaria de saber 
para é que os mesmos são.----------------------------------------------------------- 
Então passo a citar: no prazo de duas semanas, entre 29 de julho e14 de 
agosto celebrou três contratos, chamados de fornecimento continuo. O 
primeiro é de material para as piscinas que é de 10.000,00€ mais IVA, 
depois materiais de oficina 20.000,00€ mais IVA e por último de materias 
de construção também do mesmo valor ou seja, 20.000,00€ mais IVA.------ 
As perguntas que tenho para colocar são as seguintes:--------------------------
-Que materiais são esses?------------------------------------------------------------
-Para que fins em concreto se destinam? E há aqui algo que também é 
perentório se vai dar a possibilidade de todas as casas comerciais do 
concelho de fornecerem continuamente a Câmara com valores semelhantes 
a estes, que são valores diga-se de passagem, valores bastante atrativos.----- 
Depois verificamos também a celebraçãode um ajuste direto para limpeza 
das vias e ruas no valor de 20.000,00€ mais IVA, quando o contrato 
anterior ainda esta válido até final de setembro.---------------------------------- 
Eu interrogo-me porque é que se celebra já o contrato antecipadamente, 
quando o poderia celebrar quando o outro estivesse a terminar, ainda falta 
um mês para terminar e qual a justificação para isso.---------------------------- 
E por último outro ajuste direto, vimos também o contrato para obras no 
gimnodesportivo no valor de 8.300,00€ mais IVA, queriamos perguntar 
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que obras são essas e para que finalidade se estinam as mesmas a serem lá 
efetuadas.------------------------------------------------------------------------------- 
Para já é só e depois continuarei a minha intervenção mediante as suas 
respostas.------------------------------------------------------------------------------- 
 
II- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “ Também quero dar as boas vindas à Rita, bem-vinda. Eu gostava 
de perguntar antes de mais nada se a senhora Presidente nos trás a tal 
relação que foi pedida na última reunião de câmara relativamente ao 
contrato de prestação de serviços de assessoria da Nuno Abecassis para 
recuperação de impostos, onde viria descriminado foi isso que disse na 
última reunião, quanto é que prevê receber, que impostos são esses. Foi 
pedido na altura e a senhora Presidente disse que não tinha os valores, mas 
que na próxima reunião traria.------------------------------------------------------ 
A primeira pergunta é se já tem esses valores e se eles efetivamente nós 
vão ser entregues. Depois também comparando com a anterior empresa da 
KPMG para fazer o mesmo serviço a senhora Prresidente também não nós 
disse que era um serviço diferente, aliás até deixou a informação que a 
outra empresa já não fazia esse serviço porque inicialmente cobrava 15% e 
passou a cobrar 20% dfo que efetivamente conseguiu recuperar de 
impostos. Mas não chegamos a saber quanto é que efetivamente conseguiu 
recuperar de impostos e que impostos foram estes e também não nós disse e 
é isso que nós estamos à espera, que impostos vai receber agora e em que 
auantia, em que valor estimado pelo menos.-------------------------------------- 
Depois uma outra nota relativamente na sequencia do que foi dito pelo meu 
colega, aos contratos por ajuste direto e por consulta previa que só em 
agosto já vão em 285 mil euros e quinhentos, quase quinhentos, quase 286 
mil euros, portanto se nós quiser explicar o motivo desse valor que é muito 
superior obviamente que em anos anteriores, gostariamos muito.------------- 
Uma terceira nota era relativamente ao número efetivo, que também já foi 
pedido de pessoas que estão em contratos, recibos verdes, contratos de 
aquisição de serviços, quantas é que estão neste momento ao serviço da 
Câmara e qual é o número correto, real de pessoal ao serviço do Município. 
Isso é muito fácil portanto de obter em qualquer serviço. Essas são as 
minhas questões de momento.------------------------------------------------------- 
 
III- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Começo por 
responder então ao Vereador senhor Nuno Ferreira, e em relação aquilo que 
disse logo no início das reuniões serem transmitidas nas plataformas locais, 
eu já respondi e não volto a responder, estamos sempre a dizer a mesma 
coisa.------------------------------------------------------------------------------------ 
Em relação aos transportes escolares não veio porque não foi alterada a 
proposta, portanto na próxima reunião virá conforme se combinou aqui.---- 
Os ajustes diretos os senhores não têm mesmo noção de como funciona a 
Câmara e aquilo que é preciso fazer. As coisas estão de tal maneira que 
agora ao terem diminuido os montantes dos ajustes diretos e dos ajustes 
simplificados tudo o que passa dos 20 mil euros obriga a fazer os ajustes 
diretos com consulta prévia.---------------------------------------------------------
Todos estes com fornecedores que temos em Freixo e nos outros sitios 
assim que chegam aos 20 mil euros, temos que fazer um ajuste direto com 
consulta prévia para essa gente e cada vez que termina, vamos ter que fazer 
outro, porque isso é obrigatório.---------------------------------------------------- 
Portanto não é apanágio nenhum desta Câmara como o senhor diz fazer 
ajustes diretos, têm que ser feitos, porque senão os fizermos é que estamos 
a ir contra a lei, a ver se percebem de uma vez o que se passa.----------------- 
E tudo isto material para a piscina, oficinas, construção é tudo aquilo que a 
Câmara precisa para o dia-a-dia, para trabalharem, são estes materiais, 
como não se têm noção das coisas, espero que comecem a ter.---------------- 
O contrato das limpezas é a mesma coisa. As limpezas é a limpeza das 
bermas, de tudo isso que é preciso, das ervas, e se os 20 mil euros acabam 
tem que se fazer outro e para esses é necessário muito dinheiro, para fazer 
tanta limpeza e daqui para a frente ainda há-de ser mais.----------------------- 
E no gimnodesportivo é uma garagem que vamos fazer em baixo para os 
sapadores ficarem com um espaço só para eles, É a obra que se vai fazer no 
gimnodesportivo.---------------------------------------------------------------------- 
Em relação aos advogados o que disse que trazia era a proposta daquilo que 
foi contratado, não é do que nós vamos receber, porque ainda não sabemos 
o que vamos receber, está bem.-----------------------------------------------------   
 
IV- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------------ 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Mas tem de ter uma ideia. Tem que ter uma estimativa.-------------- 
 
V- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Se este valor 
vai até ali é porque eles prevêm que se possa ir buscar muito dinheiro. 
Então o que eu lhe digo é que estes 120 mil euros que são para os outros 
impostos, nós se realmente tivessemos que pagar os 120 mil euros aos 
advogados era muito bom, sabe a quanto correspondia para a câmara, 
receberiamos 480 mil euros.--------------------------------------------------------- 
 
VI- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------------ 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “então a senhora Presidente preve pagar até 140 mil euros.----------- 
 
VII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “São 120 mil 
euros para a recuperação de todos os outros impostos e 20 mil euros é o que 
está para a recuperação do IVA.---------------------------------------------------- 
 
VIII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Então isto significa, não sei se tem mais alguma informação, peço 
desculpa por ter interrompido.------------------------------------------------------ 
 
IX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “A 
informação é a que está aqui na proposta.----------------------------------------- 
 
X- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Então significa que a senhora Presidente está a fazer um contrato 
com esta empresa até ao valor do contrato é muito claro.-----------------------  
 
XI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Até 140 mil 
euros.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
XII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ----------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “O contrato diz, contrato no valor de preço, clausula 4ª, o preço 
devido por este contrato é de 140 mil euros acrescidos de IVA, OK, o que 
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significa pelas suas palavras e ainda bem que nos dá essa informação, que 
para recuperar 120 mil euros de outros impostos e outros impostos são 
quais, todos.---------------------------------------------------------------------------- 
 
XIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Todos os 
impostos que fazem parte do que a câmara teria direito a receber.------------ 
 
XIV- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ---------------------- 
Usou de seguida da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “E qual deles em particular, há algum em particular, não.------------- 
 
XV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Todos 
aqueles que fazem parte das receitas que têm de ser entregues à Câmara.--- 
 
XVI- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ---------------------- 
Usou de seguida da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Todos os outros impostos, quando o IVA é apenas 20 mil euros, 
qual é a previsão exata porque se a senhora Presidente negoceia, não, não, 
desculpe, quando a senhoras Presidente já tem ideia seguramente porque 
com a KPMG há dois anos atrás recebeu um montante, qual foi esse 
montante. Comecei por perguntar isso na reunião anterior.--------------------- 
 
XVII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não tenho 
presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
XIX- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ---------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Deve ter uma ideia se faz um contrato com uma empresa.----------- 
 
XX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Então vou-
lhe dizer assim, a recuperação do IVA só começou a ser feita nesta Câmara 
desde que eu cheguei aqui.---------------------------------------------------------- 
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XXI- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ---------------------- 
Usou de seguida da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Senhora Presidente não foi isso que eu lhe perguntei.---------------- 
 
XXII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “A senhora 
pregunta muita coisa e não devia perguntar sabe porquê. Porque enquanto 
aqui esteve a senhora nunca fez o que devia ter sido feito, nunca fez 
nenhum pedido de recuperação do IVA, isso nunca foi feito nesta Câmara. 
Foi feito por nós desde que entramos e foi quando começou a KPMG a 
faze-lo, sim, não é sim, porque é mesmo, todos os serviços sabem, a 
senhora nem devia sequer falar nisso. Porque se alguém olhou por esta casa 
e foi recuperar esse dinheiro fomos nós, entende. Portanto aquilo que já foi 
recuperado não tenho presente, mas foi tudo aquilo que era possivel, sabe.--
-----------------------------------------------------------------------------------   
 
XXIII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Não respondeu à minha questão.----------------------------------------- 
 
XIV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não me 
interessa.------------------------------------------------------------------------------- 
 
XV- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ----------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Não lhe interessa, senhora Presidente não deturpe as coisas.------- 
 
XVI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Eu não 
deturpo nada, a senhora é que esta a deturpar para passar para as pessoas 
uma mensagem errada e é sempre assim consigo.-------------------------------   
 
XVII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. -------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “A senhora Presidente foge às questões.--------------------------------- 
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XVIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não fujo às 
questões não minha senhora.-------------------------------------------------------- 
 
XIX- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ---------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Eu perguntei-lhe muito em concreto se a senhora Presidente vai 
fazer, esta a fazer um contrato com esta empresa Abecassis num valor de 
140 mil euros que pressupõe para pagar esse valor recuperar 480 mil euros. 
A senhora Presidente não me respondeu qual é a previsão que têm para 
saber esse valor. Quanto é que prevê receber.------------------------------------ 
 
XX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “ Como é que 
quer que eu saiba se não sou eu que vou fazer o estudo para ir atrás daquilo 
que hà para receber.------------------------------------------------------------------- 
 
XXI- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ---------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Não me interrompa, não me interrompa, que eu deixei a senhora 
Presidente falar tudo o que quis, que nem vinha para o assunto e nem lhe 
vou dar resposta, porque não é o momento para lhe responder sobre esses 
assuntos.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
XXII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Pois não, 
não tem resposta para dar.----------------------------------------------------------- 
 
XXIII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Perguntei-lhe em concreto sobre o que foi perguntado e a senhora 
Presidente já teve 15 dias para nos dar essa informação e continua sem nos 
dizer em concreto quanto é que a outra empresa KPMG recuperou de 
impostos e está malinformada relativamente a todo o resto. Mas eu não vou 
discutir esse assunto aqui, não é o momento ideal para discutir. Esse 
assunto há-de ser discutido noutra altura. Mas não me respondeu quanto é 
que a KPMG conseguiu recuperar.------------------------------------------------- 
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XXIV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não 
respondo porque não tenho o valor presente e não tenho que responder.----- 
 
XXV- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Eu perguntei-lhe essa mesma informação hà 15 dias atrás e a 
senhora Presidente ficou de a trazer.----------------------------------------------- 
 
XXVI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “E para já a 
senhora pergunte daquilo que faz parte do seu mandato, não tem nada que 
andar a fazer perguntas de trás para a frente.-------------------------------------- 
 
XXVII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------ 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Do seu mandato, qual mandato?----------------------------------------- 
 
XXVIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Sim, destes 
dois anos, eles vêm a recuperar-lo desde 2014, esta a perceber.--------------- 
 
XXIX- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------ 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Eu estou-lhe a perguntar aquilo que veio na ordem do dia e no 
periodo antes da ordem do dia. E no periodo antes da ordem do dia eu 
tenho o direito de perguntar sobre aquilo que se passa no Município, que se 
passa na atualidade. E na atualidade está e não me vemha dizer no seu 
ultimo mandato porque estamos a falar de assuntos relativos ao mandato. A 
senhora Presidente tem aqui 140 mil euros mais IVA.-------------------------- 
 
XXX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Sim senhora, 
e que gostaria muito de os pagar já lhe digo, era sinal de que a Câmara ia 
receber muito dinheiro.--------------------------------------------------------------- 
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XXXI- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Mas ainda não nos disse, faz um acordo com uma empresa tem que 
ter uma estimativa de quanto, responda se faz favor, qual a estimativa que 
foi feita para receber, ou seja, a senhora Presidente tem que ter um valor 
em concreto.--------------------------------------------------------------------------- 
 
XXXII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “O valor está 
aqui.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
XXXIII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ----------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Não, não está nada aí.------------------------------------------------------ 
 
XXXIV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Este valor 
permite-nos ir até uma recuperação de 480 mil euros.--------------------------- 
 
XXXV- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------ 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Se fosse até aos mil era melhor.------------------------------------------ 
 
XXXVI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “otimo, mas é 
preciso que chegue lá, o que eu disse na outra reunião foi que se o valor até 
for maior do que aquele que está previsto temos que fazer outro contrato.--- 
 
XXXVII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ---------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Vai fazer outro contrato e ainda bem que faz outro porque aí era 
bom sinal. Mas continua sem me responder, quando se faz um contrato têm 
que se ter uma ideia do que se vai receber ou então como é que alguém faz 
um contrato às cegas, não me venha dizer isso porque não é verdade.-------- 
 
XXXVIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “A minha 
resposta está dada e termina aqui.-------------------------------------------------- 
 
XXXIX- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ----------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Não, não terminou ainda.-------------------------------------------------- 
 
XL- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “A minha 
resposta está dada e terminou aqui, eu trouxe a proposta e o contrato 
conforme está feito, quando fizermos a recuperação será dito o valor.-------- 
 
XLI- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Não respondeu aquilo que se perguntou.-------------------------------- 
 
XLII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Em relação 
aos ajustes diretos a senhora falou em ajustes diretos de 200 mil euros só 
em agosto.------------------------------------------------------------------------------ 
 
XLIII - INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. -------------------
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:” Foi 285.400,00€.----------------------------------------------------------- 
 
XLIV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Sim, e então, 
todas as obras que temos que fazer, que estão metidas no PARU, tudo 
aquilo que é preciso fazer e que foram cabimentadas. Vão ser lançados os 
concursos.------------------------------------------------------------------------------  
 
 
XLV- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:” Não confunda.-------------------------------------------------------------- 
 
XLVI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não 
confunda o quê.----------------------------------------------------------------------- 
 
XLVII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------ 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”está a falar de todas as obras.---------------------------------------------- 
 
XLVIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Obras e 
todos os ajustes que temos de fazer para a Câmara funcionar.----------------- 
 
 
XLIX- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. -------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Todas as obras que foram feitas no PARU, ora, senhora Presidente. 
 
XLIX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “A Câmara 
não é a nossa casa, aqui os valores são muito altos.------------------------------ 
 
L- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------------- 
Usou de seguida da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Não me interrompa quando eu falo, eu também não a interrompo a 
si deixou-a falar tudo, portanto faça o mesmo em relação a mim, deixe-me 
continuar o meu raciocinio, A senhora Presidente disse, todas as obras do 
PARU.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
LI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Que vão ser 
feitas, minha senhora, vão ser feitas.----------------------------------------------- 
 
LII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Que vao ser feitas do PARU, não é que são feitas é que vão ser 
feitas e ainda bem que tem esse preciosismo nesta questão, espero que 
continue a te-lo nas questões seguintes. E então vamos lá ao preciosismo 
senhora Presidente, aquisição só lhe falo de agosto para cá, do inicio de 
agosto até agora. Aquisição de prestação de serviços de consultadoria para 
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recuperação de impostos 140.000,00 mais IVA, isto tem alguma coisa a ver 
com as obras do PARU como esta a dizer, não tem nada a ver com obras é 
pura e simplesmente uma, desculpe não me interrompa.------------------------ 
 
LIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Ir dos 
285.400,00€ para 140.000,00€, já estamos a diminuir.-------------------------- 
 
LIV- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:Quer continuar a falar, mas isso desconta do meu tempo de 
intrevenção. Senhora Presidente quer deixar-me falar ou não. Vamos falar 
com seriedade e vamos ver se a senhora Presidente consegue levar uma 
reunião de forma séria.--------------------------------------------------------------- 
 
LV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Fale bem 
alto, para aquela senhora que está ali ouvir.--------------------------------------- 
 
LVI- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:” Para todos, Já concluiu, posso, então vamos lá ver: aquisição em 
prestação se serviços a licenciada em Enhenheiria Alimentar, 14.417,00€, 
isto tem alguma coisa a ver com obras, é PARU que eu saiba não.------------ 
Depois fornecimento contínuo de materiais para piscinas municipais, tem 
alguma coisa a ver com obras, é PARU, não, 10.000,00€.---------------------- 
Fornecimento continuo de materiais de oficina 19.867,00€ mais IVA, tem 
alguma coisa a ver com obras, é PARU, não.------------------------------------- 
Fornecimento continuo de materiais de construção 19.449,00€ mais IVA, 
isto tem alguma coisa a ver com obras do PARU, não tem, mais uma vez. 
Portanto a senhora Presidente esta enganada.------------------------------------- 
Limpeza, espaços públicos designadamente vias, ruas através de meios 
mecanicos ou manuais 19.999,95€, tem alguma coisa a ver com obras, não. 
Depois obras de melhoria do edificio desportivo é a única coisa que tem a 
ver com obras 8.300,00€.------------------------------------------------------------ 
Portanto nisto tudo e estamos a falat só em agosto, eu não estou a dizer o 
resto. Do resto eu já lhe disse da última vez que ultrapassava os 700 e tal 
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mil euros, com estes que foram feitos esta semana ultrapassa muito mais, 
anda acima dos 800 mil euros.------------------------------------------------------ 
Portanto senhora Presidente não nos venha tentar enganar a dizer que isto 
tem alguma coisa a ver com obra nem do PARU, nem deixar de ser PARU. 
 
LVII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “e vão 
aparecer mais, do PARU ainda vai aparecer muita coisa, daqui para a 
frente.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
LVIII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”daqui para diante falaremos dos seguintes, neste momento estamos 
a falar do que é concreto, publicado. Portanto senhora Presidente não tente 
enganar, nem nos enganar, deixe de enganar.------------------------------------- 
 
LVIX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Olhe minha 
senhora aqui ninguém anda a enganar ninguém, se andou cá alguém a 
enganar não fui eu, porque no seu tempo nada disto se fazia, alguém 
enaganava e encobria muita coisa que se fazia nesta Câmara e hoje não 
acontece.------------------------------------------------------------------------------- 
Hoje está aí tudo, tudo quanto temos que gastar, para fazer tudo o que a 
Câmara precisa de fazer, entendeu bem. E a senhora não venha para aqui 
pôr em causa a honestidade nem minha, nem de quem cá trabalha.---------- 
Passa a vida a dizer que ando aqui a enganar, ninguém anda a enganar 
ninguém percebeu bem. Houve alguém que se calhar andou aqui a enganar 
muita gente, mas não sou eu.-------------------------------------------------------- 
 
LX- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Já acabou, já acabou.------------------------------------------------------- 
 
LXI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Ainda não 
acabei, os ajustes vão sair e vai ser feito tudo o que esta Câmara precisar de 
fazer, já lhe disse há bocado não é a nossa casa, por isso os montantes não 
são como os da nossa casa, ouviu bem. Meta na cabeça de uma vez que isto 
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é a Câmara Municipal, não é a casa da Antónia nem a casa da Maria do 
Céu, nem deste nem daquele, é a Câmara Municipal sabe, por isso tem 
umas receitas que tem, para nós o que é mau são tantos enprestimos que 
temos que pagar e tantas coisas mais.---------------------------------------------- 
 
LXII - INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. -------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Senhora Presidente não se enerve tanto, não interrompa e não 
venha com questões que nada têm a ver com aquilo que esta a ser tratado, 
não tente desviar a atenção.---------------------------------------------------------- 
 
LXIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não me 
enervo não. A senhora é que tenta sempre dar a volta para ficar no ar aquilo 
que diz.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
LXIV- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. -------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”E mais ainda a senhora Presidente já está aqui hà seis anos já 
deveria ter aprendido.---------------------------------------------------------------- 
 
LXV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Já há quase 
seis anos.------------------------------------------------------------------------------- 
 
LXVI- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. -------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Quase seis já deveria ter aprendido que durante o periodo em que 
outras pessoas estão a falar não se deve interromper. A senhora Presidente 
não consegue fazer isso. Mais ainda entra em questões que nada tem a ver 
com o assunto, só para gastar o periodo de antes da ordem do dia, como nós 
também já nos apercebemos.-------------------------------------------------------- 
Mas então a senhora Presidente falou aí numa outra questão relativamente 
aos ajustes diretos, nós temos que, como alterou a lei temos que fazer 
ajustes diretos de 20 mil euros, depois vinte mil euros, mais vinte mil 
euros. Senhora Presidente ve-se perfeitamente que percebe muito pouco do 
assunto.--------------------------------------------------------------------------------- 
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LXVII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “A senhora 
percebe tanto que não consegue entender nada de como se fazem as coisas, 
o problema é esse.--------------------------------------------------------------------- 
 
LXVIII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ----------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”A senhora Presidente não percebe nada nem deste assunto nem da 
forma como governa esta casa, a Câmara Municipal não é sua, ou seja a 
senhora esta encarregue de gerir os destinos deste Município até ao final do 
seu mandato.--------------------------------------------------------------------------- 
 
LXVIX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Pois é, estou 
e vou estar.----------------------------------------------------------------------------- 
 
LXX- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”E como tal deve faze-lo da forma que seja a mais correta e 
adequada, de forma a que os meios que tem ao seu dispor, assim como os 
valores que recebe sejam gastos não a seu belo parecer e conforme a 
senhora Presidente entende e que começa para aí s tentar barafustar para 
manipular toda esta informação, o que lhe fica muito mal. Mas é a senhora 
Presidente que decide como utilizar estes valores, em meu entender, em 
nosso entender mal.------------------------------------------------------------------- 
 
LXXI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “No seu 
entender, quem é a senhora para me dizer a mim e a quem cá está como 
temos que governar, quem é a senhora.-------------------------------------------- 
 
LXXII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ------------------
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Sou Vereadora aqui e tenho o direito quer goste ou não de 
nmostrar e de lhe expôr, mostrar os valores que são publicados, não são da 
minha autoria e de questionar sobre o que se passa neste Município. E 
também questionat obviamente as suas opções, da forma como gasta o 
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dinheiro que não é seu, disse muito bem hà bocado, não era da Antónia 
nem da Maria do Céu é dinheiro público.----------------------------------------- 
 
LXXIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não era a 
sua casa nem a minha.---------------------------------------------------------------- 
 
LXXIV- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ----------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”è dinheiro público e como tal dinheiro público deve ser gasto em 
benefício do público e benefício do Município.---------------------------------- 
 
LXXV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Então diga-
me lá onde é que eu estou a gastar o dinheiro que não seja em benefício do 
público. Aonde é que eu estou a gastar o dinheiro que não seja em 
beneficio dos municípes. Pois é aí que o dinheiro deve ser gasto em 
benefício do público. Onde é que estou a gastar dinheiro que não seja em 
benefício dos municipes.------------------------------------------------------------- 
 
LXXVI- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ----------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu:”Quer ter maneiras, quer ter maneiras.------------------------------------ 
 
LXXVII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não quero 
ter maneitas, a senhora é que tem que ter tento naquilo que diz, sabe.------- 
 
LXXVIII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Não me aponte o dedo que é feio.--------------------------------------- 
 
LXXIX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não lhe 
aponto o dedo, claro que aponto.--------------------------------------------------- 
 
LXXX- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------- 
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Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Senhora Presidente não aponte o dedo e responda às questões que 
lhe colocam.--------------------------------------------------------------------------- 
 
LXXXI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “A senhora é 
perita em malabarismos e a tentar dizer aquilo que quer para que eu me 
chateie e deixe de responder e ficar no ar o que a senhora diz.----------------- 
 
LXXXII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. -------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “ Não me interessa a sua opinião e não entre em pormenores, 
limite-se às questões camarárias e não entre em questões pessoais que 
possa eventualmente ter e limite-se às questões que lhe estão a se 
colocadas.------------------------------------------------------------------------------ 
A senhora Presidente disse ai, os ajustes diretos simplificados mudou, 
depois os ajustes diretos de 20.000€, depois 20.000€, depois 20.000€ e 
depois temos finalmente de fazer outra coisa que nem sequer se lembrava 
que á a consultadoria prévia, nem tem que se lembrar.-------------------------- 
Agora a questão é esta se a senhora Presidente tivesse uma programação 
atempada do que vai precisar de gastar, é assim que deve fazer um 
Presidente de Câmara deve planear atempadamente quais são as 
necessidades futuras do Município e não digamos, conforme vira o vento, 
que é isto que estamos aqui a conseguir verificar com o número de ajustes 
diretos que estão a ser feitos e à cadência que estão a ser feitos a uma 
média de dois por mês. Se a senhora Presidente tivesse capacidade de 
planificação das necessidades do Município fazia isto de uma só vez e 
evitava todas estas questões.--------------------------------------------------------- 
Começamos por exemplo pelas questões dos espaços públicos, a senhora 
Presidente deve ter a noção de que na limpeza dos espaços públicos 
começou por fazer logo no início um contrato com a FCC que nos vimos e 
que eram valores elevados e na mesma data, em datas coincidentes, eu 
posso trazer-lhe essa informação toda detalhada não custa nada, com essas 
informações todas. E ainda em períodos coincidentes, a senhora Presidente 
já estava, ainda estavam os contratos a decorrer, já estava a fazer novos 
contratos com outras empresas para limpeza dos espaços públicos, e só 
nesta última, só a esta empresa do José Jorge e também da FCC se tivesse 
feito apenas, apenas um contrato com consulta prévia tinha resolvido a 
situação, em vez de ter feito três contratos que já somam o valor 
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correspondente a um contrato por consulta prévia, tinha feito só um, tinha 
feito atempadamente logo um contrato que evitasse todos estes três 
contratos avulso.---------------------------------------------------------------------- 
Mas isto é só um exemplo, todos os outros caem dentro da mesma coisa. 
Portanto a senhora Presidente vai fazendo à medida da cadência que lhe vai 
sendo necessário porque se torna mais popular fazer desta maneira, mas 
nos já percebemos isso há muito tempo.------------------------------------------ 
Há também uma outra coisa que lhe quero dizer, acho bem que esta seja a 
ultima vez que a senhora Presidente me interrompa como fez hoje.----------- 
 
LXXXIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Qual é o 
problema.------------------------------------------------------------------------------- 
 
LXXXIV- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --------------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “ Qual é o problema, é que na próxima vez se calhar eu vou ter 
exatamente a mesma postura que a senhora Presidente esta a ter.------------- 
Antes de começar a falar sobre o assunto eu estou a interrompe-la, o que 
não é correto, não é adequado para uma reunião de câmara. Mas a senhora 
Presidente tem vindo a faze-lo desde o primeiro momento em que tomamos 
posse. Na última reunião de facto mostrou uma postura completamente 
diferente e hoje voltou ao mesmo, ou seja, sempre que é questionada sobre 
assuntos que não lhe interessa a senhora Presidente explode, não deixa 
seguir um raciocínio, fá-lo de propósito com uma atitude agressiva.----------  
 
LXXXV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “ Então isso 
quer dizer que a senhora vem para aqui só com uma intenção a de picar a 
senhora Presidente da Câmara.------------------------------------------------------ 
 
LXXXVI- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. -------- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “ Senhora Presidente porte-se como Presidente.------------------------ 
 
 LXXXVII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “ Então é essa 
a sua intenção se só diz isso a sua intenção é essa, não é mais nenhuma.---- 
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Mais alguma coisa antes da ordem do dia.---------------------------------------- 
 
LXXXVIII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ------------ 
Solicitou de seguida a palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: 
“Estive a ouvi-las atentamente às duas a falar e a interromperem-se 
mutuamente e como é óbvio gostaria de dar aqui resposta aquilo que a 
senhora Presidente me referiu e pôr mais algumas questões que são 
necessárias colocar.------------------------------------------------------------------- 
Primeiro quando diz que não tem noção do que dizem, eu gostaria senhora 
Presidente que não me interrompesse em nenhum momento, que eu não 
interrompi em nenhum momento da sua intervenção, em nenhum.------------ 
Quando diz não tem noção do que dizem, quem parece que não tem noção 
do que diz é a senhora Presidente e mais há uma coisa que eu digo, os 
ajustes diretos é de facto apanágio deste executivo, a nível nacional deve 
ser a Câmara que mais ajustes diretos faz.----------------------------------------- 
E toda a gente sabe o que é um ajuste direto e uma consulta prévia e quais 
são os montantes envolvidos nos mesmos, nem sequer vou perder tempo a 
explicar isso e como bem disse já está cá Há quase seis anos, já teve mais 
tempo suficiente para saber o que isso é.------------------------------------------ 
Depois em relação a quem faz os ajustes diretos e de que forma os faz e de 
que forma os quer justificar é consigo, é uma decisão do executivo. A 
minha função enquanto Vereador é questionar para me dar resposta sobre o 
qual. Algumas questões ficaram sem resposta, mas também já não me 
surpreende em relação a isso.------------------------------------------------------- 
Em relação à proposta diz não volto a responder, que estamos sempre a 
dizer a mesma coisa, isto era completamente inevitável a partir do 
momento em que pusesse em prática aquilo que o regimento diz, que é 
trazer a proposta dos Vereadores da Oposição e coloca-la a votação. A 
mesma poderia passar ou não passar, é assim que a lei diz e já deveria ter 
sido feito. Mas se calhar terá que a trazer de outra forma. Mas o tempo o 
dirá.------------------------------------------------------------------------------------- 
Outra questão senhora Presidente e quero aqui que me responda só a isto 
que é para eu não cometer nenhuma inconfidência, se eu bem percebi sobre 
a firma Abecassis Advogados e nesta questão de percentagem, na ultima 
reunião de câmara disse, o pagamento deles é feito mediante a percentagem 
que obtiverem, correto.--------------------------------------------------------------- 
 
LXXXIX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Mediante o 
montante que obtiverem, não é a percentagem que obtiverem. É o montante 
que obtiverem e a percentagem é obtida sobre o montante.--------------------- 
 
XC- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ----------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “o que disse 
na última reunião foi isto, e aquilo que eu lhe quero dizer sobre isto, sobre a 
Abecassis é que no Estatuto da ordem dos Advogados o anexo a que se 
refere o artigo 2 do Estatuto da Ordem dos Advogados, Titulo III 
Deontologia Profissional, Capitulo II Relações com os Clientes, artigo 106º 
Proibição da quota litis, que é a percentagem “1 - É proibido ao advogado 
celebrar pactos de quota litis. 

2 - Por pacto de quota litis entende-se o acordo celebrado entre o 
advogado e o seu cliente, antes da conclusão definitiva da questão em que 
este é parte, pelo qual o direito a honorários fique exclusivamente 
dependente do resultado obtido na questão e em virtude do qual o 
constituinte se obrigue a pagar ao advogado parte do resultado que vier a 
obter, quer este consista numa quantia em dinheiro, quer em qualquer 
outro bem ou valor. 

3 - Não constitui pacto de quota litis o acordo que consista na fixação 
prévia do montante dos honorários, ainda que em percentagem, em função 
do valor do assunto confiado ao advogado ou pelo qual, além de 
honorários calculados em função de outros critérios, se acorde numa 
majoração em função do resultado obtido.”.------------------------------------- 

Senhora Presidente se a resposta que nos deu é aquela, isto não está correto 
da forma que esta a ser feito, acredito que não seja e que tenha sido um 
lapso da sua parte, se assim não foi algo não esta correto. Isto era o que 
queria falar sobre a Abecassis e a resposta que nos foi dada, que era em 
percentagem.--------------------------------------------------------------------------- 
Depois há aqui outras questões que também gostaria de ver resolvidas.------ 
Outra das questões é dos transportes escolares, espero que tenha a mesma 
celeridade em trazer a proposta na próxima reunião como foi o acordo com 
a Ensiguarda que até trouxe cá as pessoas para explicar esse mesmo acordo 
sem nos consultar previamente se elas poderiam estar ou não, e que nós 
acedemos perfeitamente, se era para esclarecer é para esclarecer e já 
teremos oportunidade de falar sobre isso quando for a aprovação da ata.---- 
Em relação também à proposta dos transportes então que a mesma venha, 
porque já peca por tardia, porque o ano letivo vai-se iniciar.------------------- 
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Depois ainda no campo dos assuntos escolares, eu recebi um mail com 
bastante documentação de um aluno do ensino Superior e a pergunta que eu 
queria colocar era: o pagamento das Bolsas de Estudo relativamente ao ano 
de 2017/2018 já estão a ser pagas ou não. Se efetivamente já estão a ser 
pagas e depois mediante isto poderei falar mais sobre o mesmo. Gostaria 
efetivamente de saber se já estão a ser pagas e se não pagou qual a razão 
para tal e quando pretende pagar.--------------------------------------------------- 
Esta é aquela que eu gostaria de saber para já e dou-lhe o tempo que a 
senhora Presidente necessitar para me responder com calma e sem ser 
necessário enervar-se.---------------------------------------------------------------- 
 
XCI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu:” Em relação 
às Bolsas de Estudo, ainda não veio nada aqui para votação, portanto não 
podem estar a ser pagas. Tem que vir dos serviços uma relação dos alunos e 
aquilo que vão receber, e nada disso veio aqui que eu saiba. Senão veio não 
podem estar a ser pagas. Esse assunto está a ser tratado pelos serviços.------ 
 
 XCII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. -------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Se já 
terminou sobre essa questão, então as Bolsas de Estudo de 2017/2018 ainda 
não estão a ser pagas é isso. Acho que já deveria ser um assunto que já 
devia ter vindo aqui até para resolver a situação, por muito pouco montante 
que seja para a Câmara para esses alunos faz a diferença e para essas 
famílias também. É um montante que lutaram por isso e têm direito a isso e 
também suponho como já disse aqui numa reunião de câmara que já 
estavam pagas as Bolsas de Estudo, suponho que se estava a referir a 
2016/2017.----------------------------------------------------------------------------- 
  
XCIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu:” As que já 
estavam prontas, já foram todas pagas.-------------------------------------------- 
 
XCIV- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. -------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Vou 
reformular, as de 2016/2017 estão pagas, correto. As que estão a faltar são 
as de 2017/2018, é isso.-------------------------------------------------------------- 
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XCV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu:” São as 
últimas, eram dois anos, as primeiras foram pagas e as segundas ainda 
estão por pagar porque ainda não estão a pagamento.--------------------------- 
 
XCVI- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. -------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ As 
2016/2017 está pago, as 2017/2018 ainda não esta pago. É isso que eu lhe 
estou a perguntar é simples.---------------------------------------------------------  
 
XCVII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu:” Se eu lhe 
estou a dizer que eram dois anos, um já foi pago e o outro ainda não veio à 
câmara, só pode ser esse.------------------------------------------------------------- 
 
XCVIII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ------
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Não é só 
podem, eu há uma coisa que não sou é vidente, nem bruxo para adivinhar, 
eu estou a pôr-lhe perguntas concretas e objetivas, só tem que responder ou 
sim ou não.---------------------------------------------------------------------------- 
 
XCIX- INTERVENÇÃO DO RUI PORTELA. ------------------------------ 
Usou da palavra o vereador senhor Rui Portela que referiu: “ Faltam os dois 
últimos anos.-------------------------------------------------------------------- 
 
C- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu:” Não são dois 
anos é um, é o que está com a Dra. Telma.---------------------------------------- 
 
Com o consentimento da senhora Presidente usou da palavra a Chefe de 
Divisão da Ação Social, Cultural, Desporto e Tempos Livres que disse:” 
Falta o ano de 2017/2018 porque a Universidade da Covilhã não nos 
respondeu. Deu entrada a resposta à quinze dias, na próxima reunião de 
Câmara virá o assunto.--------------------------------------------------------------- 
 
CI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Se os 
serviços não andam com os assuntos é porque alguma coisa falta, portanto 
quando estiverem prontas tem que vir aqui.--------------------------------------- 
 
CII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ----------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Neste caso 
como permitiu à Dra. Telma a quem agradeço a explicação. Então falta 
pagar 2017/2018 e o ultimo ano 2018/2019 que só está a terminar agora é 
isso.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Com o consentimento da senhora Presidente usou da palavra a Chefe de 
Divisão da Ação Social, Cultural, Desporto e Tempos Livres que disse:” O 
último ano não foi aberto, está ainda a decorrer o processo de entrega da 
documentação relativo ao ano anterior.-------------------------------------------- 
 
CIII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Então em 
2018/2019 não haverá Bolsas de Estudo é isso.---------------------------------- 
 
CIV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu:” Não há.------ 
 
CV- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ----------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Não haverá 
Bolsas de Estudo em 2018/2019. E está-me a falar da Covilhã que não deu 
andamento foi isso.------------------------------------------------------------------- 
 
 
Com o consentimento da senhora Presidente usou da palavra a Chefe de 
Divisão da Ação Social, Cultural, Desporto e Tempos Livres que disse:” 
Não nos respondeu, foi preciso contactar os dois alunos da Universidade da 
Covilhã para que subscrevessem uma petição, a mesma foi entregue nos 
Serviços da Ação Social da Universidade por eles próprios. A Universidade 
não nós emitiu resposta, recebemos agora mesmo, na próxima reunião de 
câmara se tudo se conduzir assim. Foi necessário contactar os alunos que 
nos enviaram por email as petições que subscreveram e os pedidos de 
autorização, tem a ver com a proteção de dados das universidades.---------- 
E agora já temos na nossa posse esses dois documentos, eram dois alunos 
que faltavam e na próxima reunião contamos trazer.---------------------------- 
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CVI- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------- 
Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Na 
próxima reunião da Câmara virá cá isso.------------------------------------------ 
 
CVII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Eu 
mediante a sua resposta e para não expor aqui a identidade do aluno em 
causa, porque é a tal questão da preservação da identidade, não vou dizer 
quem é o aluno em causa e toda a documentação a que eu tive acesso é 
troca de correspondência de todos vocês e mesmo da própria 
Universidade.-------------------------------------------------------------------------- 
Na próxima reunião trarei a documentação e se já estiver resolvido nem 
sequer falarei no assunto, que o intuito principal é resolver a vida dos 
alunos, se ficar resolvido nem sequer toco no assunto. Porque de facto não 
é essas informações que me fizeram chegar, mas acredito plenamente 
naquilo que a Dra. Telma me está a dizer e que na próxima reunião ficará já 
resolvido este assunto das Bolsas de Estudo relativo a 2017/2018, é isso 
que posso deduzir, correto senhora Presidente.----------------------------------- 
 
 
CVIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Quando 
vierem cá vai ser resolvido.---------------------------------------------------------- 
 
 
CIX- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------- 
Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Eu só estou 
a perguntar porque não é a Dra. Telma que vai decidir, a última palavra é 
sua.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não é a Dra. 
Telma que vai decidir, os serviços é que têm que fazer o que é preciso para 
poder a Presidente trazer à reunião de Câmara.----------------------------------- 
 
 
CXI- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------- 
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Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Eu nos 
serviços confio plenamente naquilo que fazem, a senhora Presidente é que 
tem a ultima palavra, se decide ou não decide.----------------------------------- 
 
CXII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Confia 
plenamente, mas esta casa funciona com os serviços, não é só a Presidente. 
Porque eles é que fazem o serviço e vocês passam a vida a pôr em causa o 
serviço que eles fazem, porque não sou eu, a minha função não é fazer o 
serviço deles, senão mandava-os a todos para casa e ficava cá eu sozinha a 
fazer o serviço.------------------------------------------------------------------------ 
 
CXIII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. -------- 
Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Pode 
debitar, declamar, dizer aquilo que bem lhe apetecer e eu estou de acordo 
consigo.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
CIV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que questionou se havia 
mais alguma intervenção.------------------------------------------------------------ 
 
CV- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ----------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Ainda não 
terminei, você é que me está sempre a interromper, eu não a interrompo e 
você interrompe-me.------------------------------------------------------------------ 
 
CVI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “ Falou e 
parou e eu respondi.------------------------------------------------------------------ 
 
CVII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Eu fiz-lhe 
questões objetivas e fiz-lhe uma contestação e torno a referir-lhe aquilo que 
disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CVIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “ Se faz 
afirmações não precisa de resposta.---------------------------------------------- 
 
CIX- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Quer 
deixar-me terminar e disse-lhe que confio plenamente e torno a referir nos 
funcionários desta casa, que são excelentes funcionários e nos serviços, 
mas que a ultima palavra de decisão é sua, por isso é que foi eleita. O poder 
de decisão está nas suas mãos. Como é óbvio o funcionário vai trazer aqui a 
proposta se a senhora Presidente entender por bem.----------------------------- 
 
CXX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Os 
funcionários fazem o serviço, quem traz a proposta à Câmara é a Presidente 
da Câmara, não são os funcionários.----------------------------------------------- 
 
CXXI- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. -------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Lá esta a 
dar-me razão, a ultima palavra é sua.----------------------------------------------- 
 
CXXII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Eles têm que 
ter as coisas feitas para elas poderem vir aqui.------------------------------------ 
 
CXXIII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ------ 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Eu sei que 
a senhora Presidente gosta de interromper e já é algo que está em si, o que 
havemos de fazer, temos que lidar com isso.-------------------------------------- 
Por isso mesmo torno-lhe a referir a última palavra é sua, é do Presidente 
da Câmara, seja você ou outro presidente de Câmara neste país, a ultima 
palavra é sempre sua, não é dos funcionários.------------------------------------ 
Os funcionários limitam-se a dar a informação e você é que entende se 
atrás ou não trás, como também já disse aqui em outras propostas que você 
é que decide. Por exemplo a ordem do dia é você que a faz, é que decide 
aquilo que inclui ou não inclui, não são os funcionários como é óbvio, é só 
nesse aspeto.--------------------------------------------------------------------------- 
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Mas o mais importante disto é que fica aqui salvaguardado que o ano 
2017/2018 na próxima reunião de câmara fica resolvido. É apenas isso que 
eu queria aqui referir.----------------------------------------------------------------- 
Em relação ao resto está no seu direito de dar ou não resposta, por isso 
mais uma vez deixo o alerta em relação à questão Abecassis Advogados, 
estou certo que a senhora Presidente se calhar errou ao dar a resposta que 
deu.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CXXIV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “ Não errei 
não.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CXXV- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Então 
mantém a resposta. Mantém a resposta que é por percentagem.--------------- 
 
CXXVI- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Claro que é 
percentagem.--------------------------------------------------------------------------- 
 
CXXVII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ----- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira questionando: “É 
percentagem.--------------------------------------------------------------------------- 
 
CXXVIII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “ Sim.--------- 
 
CXXIX- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ----- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Muito bem 
senhora Presidente, não insisto mais nisso.---------------------------------------- 
 
 
CXXX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “ Pronto não 
insista.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
CXXXI- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ------ 
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Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Mais uma 
vez fica anotado que a senhora Presidente diz que é por percentagem.------- 
 
CXXXII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Lá esta a pôr 
em causa os advogados.-------------------------------------------------------------- 
 
CXXXIII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Lá estamos 
nós, eu não estou a pôr em causa advogados nenhuns, até lhe referi na 
última reunião.--------------------------------------------------------------------- 
 
CXXXIV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “pelo que leu 
aí, está a pôr em causa.--------------------------------------------------------------- 
 
CXXXV- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ----- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ isto é o 
Estatuto da ordem dos Advogados, apenas lhe referi na última reunião que 
se consultarmos o site dessa empresa tem lá um conjunto de serviços e 
aquilo que a senhora Presidente referiu foi que era por percentagem.--------- 
Ainda há bocado estava a debater com a Antónia mas não vamos estar aqui 
exaustivamente a debater e você dá a resposta que bem entender e eu 
limito-me apenas a ouvi-la e a respeita-la. Posso concordar ou discordar, 
apenas e só isso.----------------------------------------------------------------------- 
Em relação aos transportes também fica a ressalva então que na próxima 
reunião de Câmara já virá então a proposta dos transportes escolares é isso. 
 
 
CXXXVI - INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “ Não disse 
há bocado isso.------------------------------------------------------------------------ 
 
CXXXVII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. --- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Estou-lhe só 
a perguntar.------------------------------------------------------------------------- 
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CXXXVIII - INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Mas eu já 
respondi há bocado.------------------------------------------------------------------- 
 
CXXXIX- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Como você 
interrompe e depois diz que diz, que não diz ficamos na dúvida.-------------- 
 
CLX -INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Eu já 
respondi a isso há bocado, estamos sempre a falar da mesma coisa.---------- 
 
CLXI- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. -------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Senhora 
Presidente esse seu argumento de estamos sempre a falar da mesma coisa, 
vamos fazer assim, manda-nos para casa o que quer que a gente fale aqui e 
depois nos trazemos e falamos aquilo que quiser, e se a satisfizer só 
falamos aquilo que você gostar de ouvir, e chegamos aqui e batemos 
palmas e está tudo ótimo.------------------------------------------------------------ 
Não é assim que as coisas funcionam, em democracia há os prós e os 
contra, há pontos em que podemos convergir e outros que divergimos 
completamente. E na questão da gestão divergimos completamente, esse é 
um facto, por isso é que já estamos quase há um ano nisto. Olhe Deus 
queira que não demore um ano como demora a pagar aos fornecedores a 
pagar as Bolsas de Estudo. Deus queira que isso não aconteça.----------------  
 
CLXII - INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “ Vamos ver, 
agora a partir daí é que a decisão é minha, sabe. Até aqui são os serviços, a 
partir do momento em que vem aqui a decisão é da Presidente, então aí é 
que já sou eu que digo se pago ou não pago, está a ver onde está a decisão 
da Presidente.-------------------------------------------------------------------------- 
 
CLXIII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ------ 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Então a 
decisão é sua.-------------------------------------------------------------------------- 
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CLXIV - INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “É aí, não é 
na atribuição, nem no estudo, nem em trazer aqui as coisas é depois no 
pagamento.----------------------------------------------------------------------------- 
 
CLXV- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Senhora 
presidente a sua gestão faça como bem entender, decida aquilo que quiser, 
agora não prejudique é os munícipes em relação a isto, porque esse 
dinheiro faz-lhes falta.---------------------------------------------------------------- 
 
CLXVI - INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Se existe 
alguém que não prejudica os munícipes sou eu.---------------------------------- 
 
CLXVII- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ----- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Neste 
momento está a prejudicar, faz falta aos munícipes que estão à espera das 
bolsas de Estudo que estão em atraso e que já deviam ter sido pagas é 
apenas isso e só isso.----------------------------------------------------------------- 
 
CLXVIII - INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Eles que se 
virem para as escolas que não responderam.-------------------------------------- 
 
CLXIX- INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ------ 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Que se 
virem para as escolas.---------------------------------------------------------------- 
 
CL - INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “As escolas é 
que não responderam a tempo de os assuntos andarem para a frente.--------- 
 
CLI -INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO FERREIRA. ---------- 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Eu para 
manter a minha palavra e não pôr ninguém em xeque, na próxima reunião 
falaremos sobre isso senão estiver resolvido.------------------------------------- 
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CLII - INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO CÉU 
QUINTAS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Eu sei de 
quem está a falar.---------------------------------------------------------------------- 
 
CLIII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ---- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Antes que termine o período de antes da ordem do dia eu quero 
voltar novamente a ter a palavra e espero que desta vez não me interrompa, 
eu também tive o cuidado de não interromper durante toda a sua 
intervenção e volto a repetir isso que é extremamente importante.------------ 
E já que a senhora Presidente falou aí que a partir de agora é que eu vou 
decidir se vou pagar, quando vou pagar, espero que seja um pouco mais 
séria do que foi em relação ao pagamento que foi discutido na reunião 
anterior e reuniões anteriores relativamente aos bombeiros.-------------------- 
A senhora Presidente disse a partir de uma determinada altura isto deixou 
de ter validade e não pago e acabou.----------------------------------------------- 
Portanto espero que em relação à questão das Bolsas de Estudo isso tenha 
uma decisão diferente. Já uma vez que deixa de estar nos serviços e é 
apenas uma decisão sua espero que seja favorável de facto para os 
munícipes e efetivamente pague.--------------------------------------------------- 
Ora, antes de concluir a minha intervenção e espero que não me interrompa 
vou-lhe perguntar e quero saber a sua resposta em concreto. Pode anotar se 
quiser.----------------------------------------------------------------------------------- 
Quais os valores que já foram recebidos pela KPMG e quanto foi pago de 
serviços a essa mesma empresa. Se não tem esta informação hoje, eu quero 
saber se a senhora Presidente se compromete a trazer esta resposta na 
próxima reunião de câmara. Este é o primeiro ponto.--------------------------- 
O segundo ponto que comecei logo no início da minha intervenção e 
também não me deu resposta e que também já foi trazido aqui diversas 
vezes por nós e ainda não conseguimos obter nenhuma resposta, isto é, qual 
é o número de pessoas que estão ao serviço do Município neste momento, o 
número de pessoas, dentre estas qual é o número de pessoas que está em 
prestações de serviços, ou seja, a recibos verdes, nós já colocamos estas 
questões diversas vezes e ainda não conseguimos obter qualquer resposta.-- 
Portanto, resumindo tudo isto é que a senhora Presidente se comprometa 
sim ou não a trazer-nos esta resposta na próxima reunião de Câmara.--------   
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CLIV- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO 
CÉU QUINTAS.--------------------------------------------------------------------- 
Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo: 
“Vamos ver.---------------------------------------------------------------------------- 
 
CLV- INTERVENÇÃO DA VEREADOR RUI PORTELA. -------------- 
Usou de seguida da palavra o vereador senhor Rui Portela que referiu: 
Estava eu a pensar nisso, saíram-me as palavras da boca.----------------------- 
 
CLVI- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. ---- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “As respostas da Senhora presidente às questões concretas que já 
foram colocadas, não apenas hoje mas em reuniões anteriores é vamos ver.- 
Portanto mais uma vez é lamentável que a gestão da senhora Presidente se 
limite a dizer tudo depende de como eu quiser, e vamos ver, e é se eu 
quiser.----------------------------------------------------------------------------------- 
Portanto uma resposta destas dada a Vereadores que da mesma forma que a 
senhora Presidente tem legitimidade para estar aqui na reunião de câmara, 
os Vereadores também têm. E portanto se a senhora Presidente como 
resposta, responde única e exclusivamente vamos ver, é uma má resposta, 
ou melhor é uma não resposta. É lamentável que num período em que a 
democracia já devia ser ponto assente em todos os Municípios, que em 
Freixo de Espada à Cinta haja uma regressão total que se verifica a nível de 
gestão, não só de obras conforme a senhora Presidente diz, porque obras 
ainda não vimos nenhumas, assim como também não se verifica qualquer 
melhoria de populações, nomeadamente se tivesse muito cuidado com as 
populações se calhar já tinha recuperado algumas estradas. Nomeadamente 
a estrada que vai para Mazouco e que se calhar já tinha com algum dinheiro 
que está a gastar para mim mal gasto obviamente, mas isso é a sua decisão, 
já poderia ter recuperado isso, assim como a estrada do Candedo e tantas 
outras questões que seriam mais prementes.-------------------------------------- 
A senhora Presidente sempre que é questionada limita-se a dizer vamos 
ver, OK. Então eu espero que veja bem e que na próxima reunião de 
câmara repense bem as suas questões e nos traga uma resposta, porque 
acho que seria de todo o interesse não apenas para nós Vereadores mas 
também para a população de uma forma geral saberem em concreto o que é 
que se passa dentro desta Câmara.-------------------------------------------------- 
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CLVII- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO 
CÉU QUINTAS.--------------------------------------------------------------------- 
Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo: 
“terminou.------------------------------------------------------------------------------ 
 
CLVII- INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANTÓNIA COXITO. --- 
Usou de seguida da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que 
referiu: “Se a senhora Presidente me viu calar, com certeza deveria ter 
percebido isso, mas pelos vistos trabalha um pouco ao relentim.-------------- 
   
CLIX- INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE, MARIA DO 
CÉU QUINTAS.--------------------------------------------------------------------- 
Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo: 
“deveria trabalhar.-------------------------------------------------------------------- 
 
 
                                      ORDEM DO DIA 
 
 
RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal tomou 
conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de 
tesouraria do dia vinte e seis do mês de agosto do ano dois mil e dezanove 
que acusa o saldo disponível de: --------------------------------------------------- 
 
Dotações Orçamentais – Quatrocentos e um mil duzentos e setenta e seis 
euros e sessenta e sete cêntimos.---------------------------------------------------- 
 
Dotações não Orçamentais – Cento e vinte e dois mil setecentos e 
sessenta e sete euros e cinquenta e três cêntimos.-------------------------------- 
 
 
ACTA: Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia trinta de julho do ano de dois mil e dezanove.---------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar, a 
referida ata, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma ter sido 
distribuída previamente a todos os membros do Executivo.-------------------- 
Os Vereadores Senhores Nuno Ferreira, Antónia Coxito abstiveram-se em 
virtude de não constarem na mesma todas as suas intervenções.--------------- 
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ACTA: Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia treze de agosto do ano de dois mil e dezanove.--------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar, a referida ata, dispensando-se a sua leitura em virtude de a 
mesma ter sido distribuída previamente a todos os membros do Executivo.- 
 
 
 

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
 ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 
CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO POR 
TEMPO INDETERMINADO PARA OCUPAÇÃO DE 10 POSTOS 
DE TRABALHO DA CARREIRA E CATEGORIA DE 
ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA O AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS GUERRA JUNQUEIRO – PROPOSTA: Pela senhora 
Presidente da Câmara foi presente uma proposta para abertura de 
procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado para ocupação de 10 postos de trabalho 
da carreira e categoria de Assistentes Operacionais para o Agrupamento de 
Escolas Guerra Junqueiro.-----------------------------------------------------------  
 
Neste ponto da ordem do dia foi ainda explicado pela senhora Presidente da 
Câmara que esta é a primeira proposta que tem de vir à Câmara e destina-se 
à função pública e nesta fase só podem concorrer funcionários com vínculo 
por tempo indeterminado à função pública, mas é obrigatório abrir sempre 
este primeiro. Se este ficar deserto teremos que trazer novamente outra 
proposta de abertura para todas as pessoas que queriam concorrer.----------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Sobre este 
concurso aqui, tive a oportunidade de ler a informação que me chegou e de 
facto uma das coisas que me saltou foi que aqui diz detentores de um 
vínculo público por tempo indeterminado. Também diz aqui recrutamento 
de trabalhadores nos Municípios em situação de saneamento ou de rutura 
encontra a sua previsão no artigo 55º da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro 
que aprova o Orçamento do Estado para 2019.----------------------------------- 
Mais abaixo diz resultantes da transferência para a administração local na 
área da educação não estão sujeitos ao disposto no art.55º, como tal não se 
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aplica qualquer restrição ao presente recrutamento. Ou seja, mesmo que 
estejam com problemas financeiros permite que possam contratar. Agora 
aquilo que, considerando que o mapa de pessoal para o ano de 2019, prevê 
os novos postos de trabalho a preencher com vinculo de emprego público 
por tempo indeterminado, previstos e não ocupados, nas diferentes 
carreiras, necessários para a execução das atividades permanentes dos 
Serviços do Município de Freixo de Espada à Cinta. Ou seja aqui fala dos 
Serviços do Município de Freixo de Espada á cinta e na última linha diz-me 
claramente que é 10 Assistentes Operacionais necessários para as 
atividades permanentes do Agrupamento de Escolas Guerra Junqueiro. 
Estes 10 Assistentes Operacionais é para a escola ou é para os Serviços 
Municipais de Freixo de Espada à Cinta.------------------------------------------ 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara referindo que é para a 
escola. Mas a escola faz parte dos serviços do Municipio.---------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Então a 
primeira questão que eu tinha colocado aqui para que serviços se 
destinavam estes 10 assistentes operacionais é para a escola que terá falta 
de funcionários neste caso.---------------------------------------------------------- 
Depois em relação a isto, qual o racio alunos/funcionários antes e depois da 
entrada destes 10 assistentes operacionais tem a noção.------------------------- 
 
Respondeu a senhora Presidente da Câmara que são 25, neste momento 
estamos com 22, pois estavamos a considerar as cozinheiras dentro desse 
número.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Então 
faltam três.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Sim, e a 
DGEST este aqui a reunir por causa de passarem as competências e 
alertaram-nos para isso. As cozinheiras que são três não fazem parte desse 
número de 22. O número das cozinheiras é à parte.------------------------------ 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Então neste 
caso são 19 funcionários.------------------------------------------------------------ 
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 Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Neste caso 
são vinte e cinco.---------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Não nos 25 
não pode considerar os 3 funcionários.-------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Nos 25 já 
estão os 3, porque até aqui só contavamos 22 na escola, incluindo as 
cozinheiras e essas ficam de fora, Hà ali 3 lugares  que ficam foram nesses 
22.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “então 
neste caso tem 19.--------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Sim 
contando com as cozinheiras faz os 22.-------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “era o que 
nós estavamos a dizer, são 19 e ficam 6 vagas para preencher se o racio é 
de 25.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Com os que 
sairam e os que vão sair, nós temos que contar com isso, entende. Já se 
reformaram três e vão sair outras pessoas da escola mais essas três vagas 
que ficam, porque se contam à parte, prefaz 10.---------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Então 
quantos funcionários da escola ficam a cargo da Câmara depois destas 10 
admissões.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Ficam 25, 
que é para esses que vem o dinheiro.----------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “o total será 
25, com saidas, com entradas, hà verbas para estes 25.-------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Os 
vencimentos desses 25 são pagos, é enviado o dinheiro.------------------------ 
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Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “a senhora 
Presidentefalou aí numa questão, que por acaso tinha aqui, e que se calhar 
sabe responde-la, quantos funcionários a cargo da Autarquia sairam da 
escola no ultimo ano.----------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “sairam 
quatro, aquelas três senhoras que se reformaram e saiu o Filipe Portela que 
estava dado à escola e saiu para a Câmara.---------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “E agora 
pretence à Câmara.-------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Claro, 
deixou de estar.------------------------------------------------------------------------ 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Então já 
não volta mais para lá.---------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não, e hà 
outros que vão, pelo que depender de mim. Também hà outros que vão sair, 
o senhor Emilio e o senhor Andrade.----------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Mas ainda 
não sairam, quando está  previsto sairem.----------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Vão sair até 
ao fim de setembro já sai essa gente toda, também vão sair o António 
Morgado e a Margarida Marelo.---------------------------------------------------- 
 
 Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que questionou: “Até ao 
final deste mês quantos.-------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito questionando: “ 
quantos ao todo, quatro.-------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Quantos é 
que saem até até ao final do mês de setembro.------------------------------------ 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “devem ser 
sete e mais aquelas três vagas que nos sobram fazem dez.---------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Entre os 
que sairam e à partida irão sair são para aí 5, 10 é isso.------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “São 7, mais 
as 3 vagas que nos ficam das cozinheiras que saem daquele número faz os 
10.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o Vereador senhor Rui Portela que referiu: “Era essa 
pergunta que eu ia fazer, só podem ser 10, não podem ser 15 ou 20.---------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não, são 
aquelas vagas que ficam.------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o Vereador senhor Rui Portela que referiu: “Era isso que 
eu queria perguntar se  só podem ser 10,  se não pode pôr 15 ou 20.---------- 
  
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Eu não me 
importava nada e temos vagas no mapa de pessoal.------------------------------ 
 
Usou da palavra o Vereador senhor Rui Portela que referiu: “Mas era isso 
que eu queria dizer, se pudesse fazer para 20 ou 30 melhor.-------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Nós temos 
vagas no mapa de pessoal, mas para a escola são aqueles. Depois teremos 
que abrir um para o outro pessoal sem ser para a escola.------------------------ 
 
Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Com a 
transferencia de competencias qual e o custo que efetivamente fica para a 
Autarquia em relação à escola.------------------------------------------------------  
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Eles dão-nos 
o dinheiro todo. A verba que vai vir por ano para a escola é para os 
funcionários, para a cantina, para todas as despesas e é hà volta de 500 mil 
euros. Os vencimentos são o montante maior.------------------------------------ 
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Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Então não 
há despesa nenhuma para a Autarquia.--------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Eles também 
mandam 20 mil euros já por ano, mas que já estão incluidos nesses 500 mil 
euros, para o que é preciso fazer na escola, pintar e outros arranjos. E agora 
pediram-nos para fazer um levantamento de obras que seja preciso fazer na 
escola para serem eles a assumir isso, se for preciso fazer alguma coisa de 
maior.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “A senhora 
Presidente referiu que teve uma reunião com a DGEST sobre esta questão.- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Sim eles 
estiveram cá, andam por todos os concelhos a reunir.--------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ainda em 
relação a esta da escola fico mais descansado que não trás sequer nenhuma 
despesa.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “E já agora 
vou-les dizer que os centros de saúde não vão passar para as câmaras, os 
centros de saúde não passam.------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Mas queria 
ficar com o centro de saúde nas competencias.----------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Todos os 
outros, mas os centros de saúde pelo menos aqui do nosso Distrito não 
passa nenhum para as câmaras. A decisão não foi nossa.----------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Em relação 
à escola a única coisa que me deixa aqui preocupado é ao abrir este do 
vínculo do emprego público, qualquer pessoa deste país pode concorrer, a 
função pública está completamente à vontade, não acredito que os 10 
lugares venham a ser ocupados.----------------------------------------------------- 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Digam 
assim, esperemos que não concorra ninguém, que não venha ninguém da 
função pública de fora para Freixo, mas  podem vir.---------------------------- 
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Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Pode 
acontecer alguém que seja de Freixo de Espada à Cinta e esteja na função 
pública fora do concelho e queira vir para cá e tem aqui uma oportunidade 
de. Mas não acredito que preencham os 10 lugares.----------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Também 
para assistente operacional não sei quem está disposto a vir.------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Olhe que 
hà. Em relação aos 10 acredito que não se preencham e sem prejuizo disso 
e segundo aquilo que entendi do que disse a senhora Presidente e se eu 
estiver errado corrija-me se faz favor.---------------------------------------------- 
È que se este concurso ficar deserto ainda hà uma possibilidade de abrir 
para todo o público em geral.-------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Depois é que 
abrimos para fora da função pública.----------------------------------------------- 
 
Com o consentimento da senhora Presidente usou da palavra a Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira que disse:” Nesse mesmo concurso 
podem concorrer quem tenha vinculo e quem não tenham. A primeira 
hipotese quando se abre o procedimento é para a função pública, se o 
mesmo ficar deserto ou vagas por preencher, vem novamente à Cãmara 
para que autorize então a abertura do procedimento para a função pública e 
para as pessoas fora da função pública.-------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Os da 
função pública têm a hipotese de concorrer outra vez.-------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Se pode ser 
para toda a gente também pode ser para aqueles que são precários na 
função pública e que têm aqui a oportunidade de ficarem com vinculo de 
uma vez por todas por tempo indeterminado.------------------------------------- 
 
Com o consentimento da senhora Presidente usou da palavra a Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira que disse:”Quansdo se diz vinculo à 
função pública é por tempo indeterminado. Os que estão a contrato a termo 
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ou isso, não podem concorrer nesta fase. Só quem tem vínculo por tempo 
indeterminado na função pública.--------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “O segundo 
concurso que estou a referir é que qualquer pessoa que não esteja na função 
pública e não esteje com vinculo a tempo indeterminado já pode. Pode 
concorrer toda a gente. Faz sentido. Aliás até devem ter prioridade quem 
está já na escola, sem a situação resolvida, tem aqui uma oportunidade de 
ficar com a situação resolvida. Acho que isso é o correto e era o que eu 
faria, com sinceridade se já lá estão, se já estão a trabalhar no terreno 
deveria-se dar, não sei quais são os critérios de avaliação que constarão do 
consurso, mas suponho que um desses estará em causa certamente. E aqui 
também prevê que já vinha no mapa de pessoal 2019.-------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: 
“Relativamente a este concurso e de facto na sequência do que foi dito é 
otimo que se abra para pessoal que já está lá a trabalhar, conforme foi dito 
e obviamente que regulariza.-------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “esse será 
numa segunda fase, não é neste.---------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Numa 
segunda fase obviamente porque este aqui é obvio que é para o tempo 
indeterminado, também é curioso aqui de mfacto salientarem o artigo 55º 
da Lei em que de alguma forma vem limitar o recrutamento de 
trabalhadores para os Municípios e ainda bem que aqui aparece, porque é 
de lei e vem dizer que para as escolas é uma exceção. Mas esta mesma lei e 
este mesmo afrtugo também estava preente em antigos concursos que 
foram abertos neste Município e que nós chamamos a taenção para o 
assunto.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não tem 
nada a ver, esta sempre a dizer as coisas ao contrário, é impressionante. O 
concurso anterior foi dos precários não tem nada a ver com isto.-------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Quer 
deixar-me acabar de falar, já está a interromper.--------------------------------- 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Estou a 
interromper porque está a dizer uma coisa errada e esta sempre a insistir na 
mesma coisa.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Deixe-a 
acabar de falar e ao fim pode rebater isso.----------------------------------------- 
 
Usou da palavra a Vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “eu sei 
do que estou a falar.------------------------------------------------------------------ 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não sabe e o 
problema é esse é que não sabe.---------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Eu sei 
do que estou a falar e alias até lhe pûs por escrito.------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Pois, mas 
esta errado o que diz.----------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Pûs-lhe 
por escrito numa informação e em nenhum momento soube contradizer 
essa informação.----------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Contradizer 
para quê, voce continua a dizer a mesma asneira. Esta errada e insiste. Eu já 
sei porque insiste é que depois eu farto-me de lhe responder, não respondo 
mais e o que fica no ar é aquilo que a senhora diz e toda a gente fica a 
pensar no errado.---------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Cada 
vez que eu falo a senhora Presidente interrompe sempre.----------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Que é isso 
que a senhora quer.------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “cada vez 
que eu falo a senhora Presidente não me deixa concluir, interrompe sempre, 
só para dizer aquilo que não sabe o que está a dizer.----------------------------- 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Quem é que 
não sabe o que está a dizer é a senhora.-------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Mas, se 
me deixasse concluir toda esta explicação, a senhora Presidente aqui teve o 
cuidado e bem de nós dizer quantos elementos, quantas pessoas tina ao 
serviço das escolas e bem, que tirando as 3 cozinheiras eram 19 e iam 
precisar de 25 pessoas nas escolas e que tudo isto seria pago pelo 
Ministério e portanto otimo. Não hà nada a que nos possamos opor e como 
disse o Rui e bem se pudessem ser abertos mais, melhor ainda, pelo menos 
dava trabalho a pessoas do concelho que é isso que se pretende ao abrir. 
Porque obviamente vai ser aberto, nós sabemos que é assim, vai ser aberto 
um segundo concurso para permitir que isso aconteça.-------------------------- 
Agora e mais uma vez é, como a senhora Presidente explicou, o Nuno 
explicou bem de uma forma calma o número de funcionários afetos às 
escolas, a Dra, Susana teve o cuidado também de trazedr adicional a toda a 
informação que estava a ser dada, correto, corretissimo, só queriamos e 
volto outra vez a pedir na sequência do que foi já pedido diversas vezes que 
o mesmo aconteça em relação aos funcionários do Município, no tatal. 
Portanto não estamos a pedir nada de mais e é apenas fazer o que foi feito 
relativamente a este ponto, feito em relação ao total das pessoas do 
Município, tão simples quanto isso.------------------------------------------------ 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “quando 
trouxermos cá a proposta para abrir um concurso para o Município ficam a 
saber quantos são aqueles que estão a trabalhar e os que são precisos.-------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Então 
aquela resposta que foi dita há bocado, logo se vê, então já está respondido, 
é isso que quer dizer.----------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Eu não disse 
logo se vê, eu disse vamos ver.------------------------------------------------------  
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Então 
não é logo se vê, é vamos ver, então a informação do vamos ver mantém-se 
ou não.---------------------------------------------------------------------------------- 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “vamos ver se 
ela vem. Eu já lhe disse quando vier a informação para abrir um concurso 
para esta casa vem lá, voces vão ver quantos são, os que são.------------------ 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Eu 
confesso que não percebo qual é o seu problema em dizer essa informação.- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Eu 
também não e gostava de saber.----------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Efetivos 
desta casa são 167, já com a escola, os outros são uns quantos.---------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “Não 
tinhamos subido esse número para 180 na última atualização do mapa de 
pessoal quando entraram aqueles precarios todos.------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “São 167 com 
os do agrupamento.------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Com esses 
são 167, mas isso deve-se também a haver pessoas que já sairam.------------ 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Claro 
evidentemente hà pessoas que já sairam.------------------------------------------ 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ Não esta a 
contabilizar esses.--------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Não, eu 
disse pessoal efetivo, neste momento na câmara são 167, incluindo os 
funcionários da escola.--------------------------------------------------------------- 
 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Pessoal 
efetivo e sem ser efetivo.------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Eu já lhe 
disse que são uns quantos que andam aí.------------------------------------------ 
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Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “São uns 
quantos que andam aí, a resposta é assim.----------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “E andam, 
toda a gente sabe que andam a trabalhar para a câmara.------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Nós só 
queriamos saber quantos andam aí. Quantos é que são esses.------------------ 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “e andam, e 
só tenho pena de não poder ajudar mais.------------------------------------------- 
 
Usou da palavra o vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “ainda não 
percebeu que ninguém está contra que ajude ou deixe de ajudar as pessoas, 
bem pelo contrário.------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Temos a 
obrigação e a Câmara tem essa obrigação e devia ter e deveriamos ter uma 
descriminação positiva, uma descriminação positiva mesmo no sentido de 
câmaras como a nossa, em sitios onde hà desertificação de podermos ter 
mais gente a trabalhar. Porque senão mais vão embora e se não forem as 
câmaras a ajudar uns quantos, mais gente vai embora.-------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “Mas 
ninguém esta a dizer o contrário, só queremos saber o valor.------------------ 
 
Usou da palavra o Vereador senhor Nuno Ferreira que referiu: “E deveriam 
criar políticas de atividade para isso mesmo.------------------------------------- 
 
Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “Se não nos 
permitirem isso as pessoas vão embora.------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “A 
questão é mesmo essa, nós não somos contra os que andam por ai com a 
senhora Presidente diz. Nós apenas queriamos saber quantos é que 
efetivamente são, mais nada.------------------------------------------------------- 
 



            MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
Ata nº 19/2019 

Reunião de 27/08/2019 
 

 

  Pág. 48 
____________________________________________________________ 

Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara que referiu: “ isso já foi 
falado antes da ordem do dia e não tem nada a ver com o assunto que 
estamos a discutir.-------------------------------------------------------------------- 
 
Usou da palavra a vereadora senhora Antónia Coxito que referiu: “É para 
relembrar a questão que a senhora Presidente devia repensar.------------------ 
 
DELIBERAÇÃO: Depois de devidamente analisada a referida proposta a 
Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a mesma. ------------ 
 
 
 
 COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS DE LAGOAÇA – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA 
LANÇAMENTO DE FOGO-DE-ARTÍFICIO- PROPOSTA: Presente a 
informação número cento e cinquenta e nove barra dois mil e dezanove, 
datada de sete de agosto de dois mil e dezanove, da Divisão Administrativa 
e Financeira, que aqui se dá por integralmente transcrita, ficando um 
exemplar da mesma anexa ao livro de atas.--------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: Depois de devidamente analisada a referida informação 
a Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o solicitado. -------- 
 
 
COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO DIVINO SENHOR DA 
RUA NOVA DE FORNOS – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA 
LANÇAMENTO DE FOGO-DE-ARTÍFICIO- PROPOSTA: Presente a 
informação número cento e sessenta e oito barra dois mil e dezanove, 
datada de doze de agosto de dois mil e dezanove, da Divisão 
Administrativa e Financeira, que aqui se dá por integralmente transcrita, 
ficando um exemplar da mesma anexa ao livro de atas.------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: Depois de devidamente analisada a referida informação 
a Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o solicitado. -------- 
 
  
ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRESIDENTE 
DA CÂMARA, NO ÂMBITO DO REGIME LEGAL DE 
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REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA 
E DIVERTIMENTOS PÚBLICOS – DL N.º 310/2002, DE 18 DE 
DEZEMBRO – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS DE LAGOAÇA - TOMADA DE 
CONHECIMENTO: Presente a informação número cento e setenta e um 
barra dois mil e dezanove, datada de dezasseis de agosto de dois mil e 
dezanove, da Divisão Administrativa e Financeira, que aqui se dá por 
integralmente transcrita, ficando um exemplar da mesma anexa ao livro de 
atas.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da 
informação em apreço. -------------------------------------------------------------- 
 
 
ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRESIDENTE 
DA CÂMARA, NO ÂMBITO DO REGIME LEGAL DE 
REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA 
E DIVERTIMENTOS PÚBLICOS – DL N.º 310/2002, DE 18 DE 
DEZEMBRO – COMISSÃO DE FESTAS DO DIVINO SENHOR DA 
RUA NOVA DE FORNOS - TOMADA DE CONHECIMENTO: 
Presente a informação número cento e setenta e três barra dois mil e 
dezanove, datada de dezasseis de agosto de dois mil e dezanove, da Divisão 
Administrativa e Financeira, que aqui se dá por integralmente transcrita, 
ficando um exemplar da mesma anexa ao livro de atas.------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da 
informação em apreço. -------------------------------------------------------------- 
 
 
ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRESIDENTE 
DA CÂMARA, NO ÂMBITO DO REGIME LEGAL DE 
REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA 
E DIVERTIMENTOS PÚBLICOS – DL N.º 310/2002, DE 18 DE 
DEZEMBRO – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS DE LAGOAÇA - TOMADA DE 
CONHECIMENTO: Presente a informação número cento e setenta barra 
dois mil e dezanove, datada de dezasseis de agosto de dois mil e dezanove, 



            MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA 
Ata nº 19/2019 

Reunião de 27/08/2019 
 

 

  Pág. 50 
____________________________________________________________ 

da Divisão Administrativa e Financeira, que aqui se dá por integralmente 
transcrita, ficando um exemplar da mesma anexa ao livro de atas.------------ 
 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da 
informação em apreço. -------------------------------------------------------------- 
 
 
ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRESIDENTE 
DA CÂMARA, NO ÂMBITO DO REGIME LEGAL DE 
REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA 
E DIVERTIMENTOS PÚBLICOS – DL N.º 310/2002, DE 18 DE 
DEZEMBRO – COMISSÃO DE FESTAS DO DIVINO SENHOR DA 
RUA NOVA DE FORNOS - TOMADA DE CONHECIMENTO: 
Presente a informação número cento e setenta e dois barra dois mil e 
dezanove, datada de dezasseis de agosto de dois mil e dezanove, da Divisão 
Administrativa e Financeira, que aqui se dá por integralmente transcrita, 
ficando um exemplar da mesma anexa ao livro de atas.------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da 
informação em apreço. -------------------------------------------------------------- 
 

PÚBLICO 
 
O público presente, não manifestou intenção de intervir.----------------------- 
 
 
APROVAÇÃO EM MINUTA: Nos termos do número três do artigo 
cinquenta e sete do Anexo I da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 
treze de doze de Setembro, e para efeitos do disposto no artigo cinquenta e 
seis do mesmo normativo legal, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta os textos das presentes deliberações. --------------------------------- 
 
 
ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pela 
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara foi declarada encerrada a 
reunião, eram dez horas e quarenta minutos da qual para constar se lavrou a 
presente acta que vai ser assinada.-------------------------------------------------- 
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------- E eu, Victor Manuel Glórias Rentes, Assistente Técnico do 
Município a subscrevo e também assino. ----------------------------------------- 
 
 

A Presidente da Câmara 
 
 
 

O Assistente Técnico 
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