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Acta n.º 12/2006 
 

 

Ao vinte cinco dias do mês de Maio do ano de dois mil e seis, no Salão Nobre, no 

edifício-sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

extraordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora 

Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e os Senhores Vereadores Dr. 

Vítor Manuel Domingues Lourenço, Dr. António Manuel de Faria Ferreira, Eng.º Fernando 

Brites Carvalho, Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de 

Magalhães, Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, Eng.º Carlos Manuel Lopes 

Ferreira Martins e a Dona Célia Maria do Arneiro. 

Esteve presente por parte do Departamento Administrativo e Financeiro, o Senhor 

Dr. Sérgio Silva. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Ferreira, Chefe da 

Divisão Administrativa. 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às quinze horas a Senhora Presidente deu início à reunião, com a seguinte Ordem 

de Trabalhos:  

1. Rectificação das Demonstrações Financeiras do Município dos anos 2002, 2003 e 

2004; 

2. Prestação de Contas do Município do ano de 2005; 

3. Prestação de Contas e Relatório de Gestão dos Serviços Municipalizados de Água 

e Saneamento de Leiria do ano de 2005; 

4. VI Modificação ao Orçamento e às Opções do Plano; 

5. Abertura de procedimento para contracção de empréstimo de médio e longo prazo. 

 

 Ordem do dia  

 

Ponto um 
DBL N.º 0703/06 | Presentes as Demonstrações Financeiras de 2002, 2003 e 2004 para 

rectificação das anteriormente apresentadas nas respectivas prestações de contas, que, tal 
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como constava de nota explicativa integrante de cada prestação de contas, não transmitiam 

a imagem verdadeira e apropriada. 

Em 31 de Dezembro de 2002, o Município apresenta um Activo Líquido de 

€53.581.498,71 e €53.581.498,71 de Fundos Próprios e Passivo, sendo €4.997.304,39 de 

Fundos Próprios e €48.584.194,32. O Resultado Líquido do Exercício foi de €9.154.112,70. 

Em 31 de Dezembro de 2003, o Município apresenta um Activo de €84.093.179,02 e 

€84.093.179,02 de Fundos Próprios e Passivo, sendo €9.898.450,14 de Fundos Próprios e 

€74.194.728,88 de Passivo. O Resultado Líquido do Exercício foi de €3.953.069,17. 

Em 31 de Dezembro de 2004, o Município apresenta um Activo de €119.335.625,08 e 

€119.335.625,08 de Fundos Próprios e Passivo, sendo €17.478.659,89 de Fundos Próprios 

e €101.856.965,19 de Passivo. O Resultado Líquido do Exercício foi de €6.549.891,39. 

Iniciando a discussão do assunto, o Senhor Director do Departamento 

Administrativo e Financeiro, Dr. Sérgio Silva, começou por explicar que no triénio 2002/04 

se passou de um sistema de contabilidade orçamental para um sistema de contabilidade – o 

POCAL – que integra os subsistemas de contabilidade orçamental, patrimonial e analítica. 

Esta mudança e a adaptação inerente foram complexas, demoradas e não isentas de 

dificuldades. Reiterou, todavia, que a informação financeira constante dos documentos 

integrantes das prestações de contas nestes períodos esteve sempre certa, à excepção das 

demonstrações financeiras, i.e., os balanços e as demonstrações de resultados, 

documentos esses presentes novamente para rectificação, de acordo com os princípios 

contabilísticos geralmente aceites. 

A Senhora Presidente disse que eram rectificações efectuadas na sequência do 

aperfeiçoamento técnico-contabilístico atingido pelo Município.  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção 

dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António Ferreira, 

Dona Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar as rectificações às 

demonstrações financeiras de 2002, 2003 e 2004. 

 

Ponto dois 
DLB N.º 0704/06 | Presentes os documentos de prestação de contas do ano de 2005, que 

apresentam os seguintes resultados: 

1 - Execução orçamental 
1.1 - Receitas correntes de €47.769.310,91 (quarenta e sete milhões, setecentos e 

sessenta e nove mil, trezentos e dez euros e noventa e um cêntimos), Receitas de capital 

de €7.907.369,68 (sete milhões, novecentos e sete mil, trezentos e sessenta e nove euros e 

sessenta e oito cêntimos) e Outras receitas de €44.291,67 (quarenta e quatro mil, duzentos 

e noventa e um euros e sessenta e sete cêntimos), perfazendo a Receita total 

€55.720.972,26 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e vinte mil, novecentos e setenta e 

dois euros e vinte e seis cêntimos). 
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1.2 – Despesas correntes de €32.928.543,42 (trinta e dois milhões, novecentos e 

vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e três euros e quarenta e dois cêntimos) e Despesas 

de capital de €22.348.421,58 (vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, 

quatrocentos e vinte e um euros e cinquenta e oito cêntimos), perfazendo a Despesa total 

€55.276.965,00 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e setenta e seis mil e novecentos e 

sessenta e cinco euros). 

1.3 - Saldo inicial de €1.956.008,19 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, 

oito euros e dezanove cêntimos) e Saldo final de €2.400.015,45 (dois milhões, quatrocentos 

mil, quinze euros e quarenta e cinco cêntimos). 

2 - Operações de tesouraria 
2.1 - Receitas de €3.652.265,70 (três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, 

duzentos e sessenta e cinco euros e setenta cêntimos) e Despesas de €3.787.268,80 (três 

milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito euros e oitenta 

cêntimos). 

2.2 - Saldo inicial de €931.806,96 (novecentos e trinta e um mil, oitocentos e seis 

euros e noventa e seis cêntimos) e Saldo final de €796.803,86 (setecentos e noventa e seis 

mil, oitocentos e três euros e oitenta e seis cêntimos). 

3 - Plano Plurianual de Investimentos 
Execução no ano de €22.101.890,58 (vinte e dois milhões, cento e um mil, 

oitocentos e noventa euros e cinquenta e oito cêntimos). 

4 – Demonstrações Financeiras 
Activo Líquido de €130.069.134,32 (cento e trinta milhões, sessenta e nove mil, 

cento e trinta e quatro euros e trinta e dois cêntimos), Fundos Próprios de €26.202.516,61 

(vinte e seis milhões, duzentos e dois mil, quinhentos e dezasseis euros e sessenta e um 

cêntimos) e Passivo de €103.866.617,71 (cento e três milhões, oitocentos e sessenta e seis 

mil, seiscentos e dezassete euros e setenta e um cêntimos). 

Resultado Líquido do Exercício de €5.341.782,72 (cinco milhões, trezentos e 

quarenta e um mil, setecentos e oitenta e dois euros e setenta e dois cêntimos). 

Iniciando a discussão do assunto, a Senhora Presidente começou por manifestar o 

seu desapontamento e desagrado por ver a prestação de contas do Município de 2005 

aparecer na comunicação social antes de ter sido analisada pela Câmara. Mais disse que 

os documentos foram distribuídos com uma semana de antecedência para que pudessem 

ser analisados por todos os membros da Câmara com tempo, pelo que não achou correcto 

serem alvo de discussão na praça pública, antes da discussão inter pares no órgão.  

Continuou a sua intervenção dizendo que o efeito prático da nova tributação do 

património não era significativo: o IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) não teve até ao 

momento um comportamento como se chegou a anunciar e considerando a avaliação 

conjunta do IMI e da Contribuição Autárquica houve uma quebra de 2,4 % face a 2004. 

Apesar disso, a receita total teve uma quebra face a 2004 de 0,5% (excluído os 
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empréstimos) muito devido ao bom comportamento da soma dos impostos IMT e SISA, cujo 

crescimento foi de 53% face a 2004. 

Referiu ainda que as receitas de capital tiveram um desvio face ao orçamento de -

83% (€39.265.437,32), sendo que €33.500.000,00 deveram-se ao não encaixe financeiro 

com o “topo norte” do estádio. 

Os indicadores apontam, disse também, para uma crescente autonomia financeira, 

uma vez que o Município se encontra cada vez menos dependente das transferências do 

Orçamento do Estado.  

A Senhora Presidente mencionou ainda que: 

a) os impostos directos representaram 52% das receitas correntes e 45% do total das 

receitas; 

b) relativamente às despesas, houve uma diminuição de 48% nas despesas de capital em 

relação a 2004, porque agora não houve lugar a suprimentos à Leirisport para o Euro 2004; 

c) as despesas correntes cresceram apenas 0,7%, as despesas com o pessoal cresceram 

só 5%, devido essencialmente às actualizações salariais e ao movimento evolutivo das 

carreiras; 

d) as despesas com pessoal representaram 38% das despesas correntes e 23% das 

despesas totais. Face às receitas, estas mesmas despesas pesavam 31% em 2003, 

passando para 26% em 2005; 

e) houve um aumento de transferências para as Freguesias que rondou os 5 % face a 2004, 

e 3 vezes mais face a 2002; 

f) as transferências para os SMAS face a 2004 aumentaram cerca de 19% e face a 1998 

aumentaram cerca de 610%, aumentos que serviram para ir completando a rede de 

saneamento básico. 

Realçou, por último, que €14.840.767,48 de receitas correntes foram aplicadas em 

despesas de capital (mais 35% do que em 2004). 

O Senhor Vereador Dr. António Ferreira apresentou algumas questões de índole 

técnica que lhe suscitavam algumas dúvidas, às quais respondeu o Senhor Dr. Sérgio 
Silva. 

A Senhora Presidente referiu ainda que a taxa de juro média é de 3%, tendo 

explicado que os empréstimos grandes têm condições muito boas, com spreads na ordem 

dos 0,5% e mesmo inferiores. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins começou a sua intervenção concordando com o 

desagrado da Senhora Presidente mas afirmou não ser a primeira vez que esta situação se 

verificava. Considerou, porém, que mais importante do que a eventual publicação prévia era 

a veracidade das notícias – verdadeiras ou falsas. Manifestou-se disponível para debater 

este assunto quando a Câmara o entendesse. 

Relativamente à prestação de contas do Município proferiu as declarações que a 

seguir se transcrevem: 
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«1 – Para associar a Nota Introdutória ao Relatório de Actividades à Prestação de 

Contas de 2005, nomeadamente em relação às grandes Opções do Plano, é necessário 

uma grande dose de imaginação. Assim, vejamos: 

1. Leiria foi alvo de “Forte Investimento”? No PPI só foi realizado 44,63% do 

previsto. Realizaram-se 22.101.890,58 €, valor inferior ao realizado em 2004… 

2. “2005 fica marcado pelo salto qualitativo protagonizado na vertente social”? 

Só se for no sentido negativo, uma vez que: 

a) Na Acção Social se cumpriu o plano em 60,4%, 

b) Na Habitação Social ficou-se pelos 4,1%, 

3. “Relativamente à Educação, regista-se o esforço para cumprir” 52% do 

previsto, 

4. “No que concerne à Cultura, relevância especial” para o cumprimento de 

25%..., 

5. “Em relação ao Desporto”, ficou-se pelos 37,5%..., 

6. No Turismo, pelos 37,5%..... 

«2 - Confirma-se que na elaboração dos Planos e Orçamentos, em vez de serem 

seguidos os Princípios da Probabilidade e o da Prudência, também conhecidos como da 

Incongruência ou da Disparidade, têm sido seguidos Princípios da Conveniência e do 

Disparate, os quais se encontram omissos nos Manuais de Contabilidade. 

«3 – Como é possível aceitar que: 

a)  No Orçamento de Despesa, apesar do seu grau de execução ter sido de 55,3%, 

ainda assim o seu valor tenha passado de €99.972.866,00 (dotação corrigida…) em 2005, 

para €126.655.645,00 em 2006? 

b)  No Orçamento de Receita, apesar do seu grau de execução ter sido de 55,1%, 

ainda assim o seu valor tenha passado de €99.972.866,00 (previsão corrigida) em 2005, 

para €126.655.645,00 em 2006? 

c)  Na Execução do Plano Plurianual de Investimentos, apesar do seu grau de 

realização ter sido de 44,6%, o seu valor tenha passado de €49.521.099,88 (previsão 

corrigida) em 2005, para €58.916.435,00 em 2006? 

d)  Na Execução das Grandes Opções do Plano, apesar do seu grau de realização 

ter sido de 48%, ainda assim o seu valor passou de €75.648.144,04 em 2005, para 

€95.655.015,00 em 2006? 

Seria isto possível numa empresa privada? Se sim, por quanto tempo se iriam 

manter os seus gestores? Pensamos que esta forma de gerir só é possível no sector 

público… e no 3º Mundo. 

«4 – Esta forma de apresentar os Planos e Orçamentos traz-nos à memória o já 

antigo, mas sempre actualizado, jogo do Monopólio que faz de todos Investidores. Isto é, 

estamos numa espécie de jogo do “Faz de Conta”. 

«5 - Em relação ao Serviço da Dívida, realça-se o seu elevado valor – 

€86.209.271,96 e, consequentemente, os elevados valores pagos em amortizações e juros, 
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que perfizeram €5.897.080 em 2005, valor equivalente a 27% do valor das obras realizadas 

do PP Investimentos. 

Salientamos ainda o agravamento em 42% do valor da Dívida a Terceiros, valor que 

indicia pouca consideração e respeito pelos fornecedores e afecta a credibilidade do 

Município e do próprio concelho. É o nome de Leiria em causa. 

É efectivamente inaceitável um prazo médio de pagamento de 263 dias, e não seja 

indicado o prazo máximo… (valores médios podem esconder situações desastrosas…). 

Quais são as medidas para corrigir esta situação anómala?  

«6 – Ao analisar a Execução do Plano Plurianual de Investimentos verificamos que 

a grande margem de manobra discricionária, que a maioria tem para gerir as obras, ainda é 

curta em ano de …eleições.  

Numa determinada freguesia, no PO 2005, encontrava-se prevista a realização de 

obras no valor de €52.430,00, que adicionado aos valores realizados em anos anteriores 

(2004), perfaziam o valor de €84.601,47. 

Deve ter havido algum fenómeno pelo Verão, provável consequência inaceitável de 

ano eleitoral, pelo que o valor das obras foi alterado para €577.000,00. 

Isto é, assistimos a um crescimento de 582%. É caso para dizer: Milagre. 

«7 – O famoso Topo Norte do estádio continuará misterioso no seu registo 

contabilístico. É aqui apresentado como o responsável do decréscimo das Despesas de 

Capital, por não ter sido efectuada a sua concessão pelo valor de €33.500.000, não se 

fazendo qualquer referência ao valor de €10.706.181,17, que a Leirisport refere como 

possibilidade na sua venda à Câmara… 

É mais um sinal do completo desencontro entre as contabilidades da Câmara e da 

sua empresa – detida a 100% – a Leirisport…. 

«8 - Finalmente um elogio: 

1) consideramos positiva a transferência de verbas para as freguesias e o 

aumento de 5% que se verifica relativamente ao ano anterior; 

2) a eficiência de gestão dos recursos é certamente maior». 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por maioria, com o voto 

contra dos senhores vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, Dr. António 

Ferreira e Dona Célia Arneiro, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar os documentos de 

prestação de contas do ano de 2005 e remetê-los à Assembleia Municipal para apreciação 

e votação. 

Após a deliberação, a Senhora Presidente explicitou que o ano de 2004 foi 

absolutamente excepcional, devido ao evento do EURO2004. Por outro lado, disse, a 

decisão de alienar o topo norte só foi tomada em 2006, estando em discussão as contas de 

2005, motivo pelo qual os desvios são mínimos ou quase insignificantes, retirando-se o 

valor da alienação do topo norte. 
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Mais afirmou que a posição tomada pelos Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista foi uma decisão estritamente político-partidária. O contributo prestado pelos 

Senhores Vereadores do Partido Socialista – porque não faziam parte do órgão executivo – 

foi zero, sendo, por isso, compreensível que tivessem votado contra. Não pertenciam ao 

executivo (ainda não eram eleitos), logo não tinham responsabilidade directa nas contas 

apresentadas. Mas não precisavam de apresentar subterfúgios. 

Concluiu dizendo que o plano e o orçamento devem prosseguir um objectivo, 

traduzido em números.  

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço interveio chamando a atenção para três 

índices de boa gestão: o índice da diminuição das despesas de pessoal face às despesas e 

às receitas correntes; a capacidade de endividamento do Município de Leiria (que está em 

décimo lugar no ranking nacional); salientando igualmente o facto de mais 35% de receitas 

correntes terem sido aplicadas em despesas de capital relativamente a 2004. 

Afirmou que outros índices materializavam muito bem os princípios de gestão deste 

executivo – de descentralização, de transferências para as freguesias e para o movimento 

associativo – o que significa, em sua opinião, que o princípio de participação dos cidadãos 

na vida política tem aumentado. 

 
Ponto três 
DLB N.º 0705/06 | Presentes os documentos de prestação de contas dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria (SMAS) do ano de 2005 que apresentam 

os seguintes resultados: 

1 - Execução orçamental 
1.1 - Receitas correntes foram de €10.620.462,40 (dez milhões, seiscentos e vinte 

mil, quatrocentos e sessenta e dois euros e quatro cêntimos) e Receitas de capital de 

€4.722.522,83 (quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e dois euros 

e oitenta e três cêntimos), perfazendo a Receita total €15.342.985,23 (quinze milhões, 

trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco euros e vinte e três cêntimos). 

1.2 - Despesas correntes de €7.264.271,70 (sete milhões, duzentos e sessenta e 

quatro mil, duzentos e setenta e um euros e setenta cêntimos) e Despesas de capital de 

€6.452.796,22 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e 

seis euros e vinte e dois cêntimos), perfazendo a Despesa total €13.717.067,92 (treze 

milhões, setecentos e dezassete mil, sessenta e sete euros e noventa e dois cêntimos). 

1.3 - Saldo inicial de €1.339.085,31 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, oitenta 

e cinco euros e trinta e um cêntimos) e Saldo final de €2.965.002,62 (dois milhões, 

novecentos e sessenta e cinco mil, dois euros e sessenta e dois cêntimos). 

2 - Operações de tesouraria 
2.1 - Receitas de €1.597.829,50 (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil, 

oitocentos e vinte e nove euros e cinquenta cêntimos) e Despesas de €1.587.132,45 (um 
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milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e trinta e dois euros e quarenta e cinco 

cêntimos). 

2.2 - Saldo inicial de €402.348,45 (quatrocentos e dois mil, trezentos e quarenta e 

oito euros e quarenta e cinco cêntimos) e Saldo final de €413.045,50 (quatrocentos e treze 

mil, quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos). 

3 - Plano Plurianual de Investimentos 
Execução no ano de €6.448.158,78 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito 

mil, cento e cinquenta e oito euros e setenta e oito cêntimos). 

4 – Demonstrações Financeiras 
Activo Líquido de €58.308.322,46 (cinquenta e oito milhões, trezentos e oito mil, 

trezentos e vinte e dois euros e quarenta e seis cêntimos), Fundos Próprios de 

€17.420.920,15 (dezassete milhões, quatrocentos e vinte mil, novecentos e vinte euros e 

quinze cêntimos) e Passivo de €40.887.402,31 (quarenta milhões, oitocentos e oitenta e 

sete mil, quatrocentos e dois euros e trinta e um cêntimos). 

Resultado Líquido do Exercício de €1.272.958,15 (um milhão, duzentos e setenta e 

dois mil, novecentos e cinquenta e oito euros e quinze cêntimos). 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por maioria, com os 

votos de abstenção dos Senhores Vereadores Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira, 

Dr. António Ferreira e Dona Célia Arneiro, aprovar os documentos de prestação de contas 

dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do ano de 2005 e remetê-los à 

Assembleia Municipal para apreciação e votação. 
 

Ponto quatro 
DLB N.º 0706/ 06 | Presente a VI Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para o presente ano de 2006 que se consubstancia na 6.ª Alteração ao Orçamento da 

Despesa e 5.ª Alteração ao Plano de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do 

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

VI Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2006, com 

inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €20.000,00 cada e a VI 

alteração ao Orçamento para o presente ano de 2006, com inscrições/reforços e 

diminuições/anulações no montante de €280.480,00 cada, tal como proposto, de acordo 

com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Ponto cinco 
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DBL N.º 0707/06 | A contratação de novos empréstimos de médio e longo prazos por parte 

dos municípios, em 2006, encontra-se condicionada pelo disposto no n.º 3 do artigo 33.º da 

Lei n.º 60–A/2005, de 30 de Dezembro (OE/2006). 

Para efeitos de acesso a novos empréstimos de médio e longo prazos pelos 

municípios com capacidade de endividamento disponível, apurada nos termos do n.º 1 do 

artigo supra citado, a Direcção-Geral das Autarquias Locais efectuou o rateio das 

amortizações de empréstimos de médio e longos prazos pagas em 2004, proporcionalmente 

à soma dos valores dos Fundos Geral Municipal, de Coesão Municipal e de Base Municipal, 

conforme definido no OE/2006, cabendo ao Município de Leiria € 2.457.630,00. 

Analisado o assunto e atento o disposto nos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 42/98, de 6 

de Agosto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder a uma consulta às 

instituições de crédito Caixa Geral de Depósitos, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, 

Banco Espírito Santo, Banco BPI, Banco Totta & Açores, Millennium BCP e Dexia Crédit 

Local para contratação de um empréstimo de longo prazo, pelo período de 15 anos, com um 

ano de carência e pagamentos semestrais, até ao montante de € 2.457.630,00 com o 

objectivo de utilização da parte apurada no rateio que cabe ao Município de Leiria.  
 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 

acta que eu, Paula Sofia Ferreira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei escrever e 

subscrevo. 
A presente acta foi aprovada em minuta 
 
A Presidente da Câmara Municipal____________________________________________ 

A Chefe de Divisão Administrativa___________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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