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- - - - ATA N.º 20/2016 – Reunião ordinária da Câmara Municipal de Gouveia, 1 

realizada no dia treze de outubro de dois mil e dezasseis. 2 

- - - - Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezasseis, nesta 3 

cidade de Gouveia, edifício dos Paços do Concelho e Sala das Reuniões, pelas 4 

quinze horas e trinta minutos, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de 5 

Gouveia, estando presentes os Excelentíssimos(as) Senhores(as) Luís Manuel 6 

Tadeu Marques, Presidente, Armando José dos Santos Almeida, Joaquim 7 

Lourenço de Sousa, Maria de Lurdes Ferreira Borrego da Silva, Teresa Maria 8 

Borges Cardoso, Zulmira Maria Simões Saraiva de Almeida Pais, Jorge Abrantes 9 

Cardoso Ferreira, Vereadores, António Manuel Monteiro Mendes, Chefe da 10 

Divisão de Planeamento, Urbanismo e Desenvolvimento Municipal, Helder José 11 

Sousa Almeida, Chefe da Divisão Socioeducativa, Cultural e Desportiva, comigo 12 

Vera Lúcia Rodrigues Mota, Chefe da Divisão de Finanças, Património e 13 

Aprovisionamento. 14 

- - - - Verificando-se que a Câmara estava reunida em número legal suficiente 15 

para deliberar, pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. 16 

- - - - 1) APROVAÇÃO DE ATAS:- Tendo-se procedido à leitura da ata n.º 17 

19/2016, foi a mesma aprovada, por unanimidade. 18 

2. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 19 

3. INFORMAÇÕES 20 

3.1) INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE 21 

- - - - Não houve informações da parte do Senhor Presidente. 22 

3.2) INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR ARMANDO ALMEIDA 23 

- - - - 3.2.1) PROPOSTA DA BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA NA 24 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL:- Começou por se referir à proposta apresentada pela 25 

Bancada do Partido Socialista, na última sessão da Assembleia Municipal, no 26 

sentido de se criar uma Comissão pretendendo reivindicar um acesso com 27 

dignidade à A25. 28 

É de opinião de que essa teria sido a altura própria, uma vez que estavam a 29 

discutir a Proposta de Orçamento de Estado para 2017 e pensavam que era 30 

possível unir todas as forças políticas, partidárias, coletividades do concelho no 31 
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sentido de lutar por uma ligação que vem sendo reivindicada, desde os anos 90, 32 

desde a altura em que o ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva era 33 

Primeiro-Ministro. Sempre se reivindicou um acesso em condições à A25 e 34 

considera que com a não construção da Barragem de Girabolhos, o Concelho de 35 

Gouveia ficou sem a oportunidade dessa ligação, porque uma das condições para 36 

a construção desta infraestrutura era precisamente a reposição da EN 232 e isso 37 

iria beneficiar o nosso concelho. Pensa que foi uma oportunidade que se perdeu 38 

com a não construção da Barragem, mas havia uma pequena “janela” que abria a 39 

possibilidade de se reivindicar este acesso. 40 

E, foi nesse sentido, com a bondade que tinha esta proposta do Partido Socialista, 41 

que, não estando no poder na Câmara Municipal, mas entendendo que, seja que 42 

Partido for que esteja no Governo, se podia reivindicar o que quer que seja para o 43 

nosso concelho, de forma a promover o seu desenvolvimento. Assim, foi com 44 

alguma estranheza que verificou que a coligação PPD-PSD/CDS-PP votou contra 45 

aquela proposta. 46 

Isso significa que estão resignados a 1,5 milhão de euros que ofereceram para 47 

uma Requalificação no Estado Municipal, duas viaturas e pouco mais. Estão 48 

resignados a que o progresso e desenvolvimento do nosso concelho, o qual sem 49 

dúvida passa pelas acessibilidades, é um caso arrumado e não há mais nada a 50 

fazer. E, “baixaram os braços” no momento em que tinham o apoio de toda a 51 

comunidade e de toda população do nosso concelho. É o assumir que não se 52 

importam com o principal problema para o nosso concelho, que são as 53 

acessibilidades. É o assumir que pela proposta ser do Partido Socialista não a 54 

votaram, porque pode ser um problema. Ainda se o PSD estivesse no Governo, 55 

entenderia isso, mas é o PS. Os Socialistas queriam reivindicar uma coisa que 56 

pensam que é justa e nossa por direito. Contudo, o PSD fez este bem para o 57 

nosso concelho. Assim, espera que o eleitorado do nosso concelho venha a 58 

reconhecer esta postura que o PSD Gouveia teve em relação ao nosso concelho.  59 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que esteve presente na sessão da 60 

Assembleia Municipal e pode assistir ao debate acerca deste assunto. Há uma 61 

coisa que é unânime e todos ali defendem a necessidade de requalificação deste 62 
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troço como sendo vital para Gouveia. Ele próprio já abordou várias vezes este 63 

assunto com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e estão os 64 

dois disponíveis, pois do lado de Mangualde há também todo o interesse para que 65 

possam fazer uma frente conjunta de reivindicação ao Governo relativamente a 66 

esta matéria.  67 

Quanto à questão da “oportunidade”, pensa que ela se mantém, porém não houve 68 

entendimento entre as quatro forças políticas na Assembleia Municipal. 69 

Interveio o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que não precisa de lhe 70 

dar essa explicação, votaram contra a proposta apresentada pelo PS e nada 71 

mais.  72 

Retorquiu o Senhor Presidente referindo que não foi em relação ao conteúdo da 73 

proposta que votaram contra. 74 

Respondeu o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que votaram contra o 75 

escopo, o objeto da proposta. 76 

Retorquiu o Senhor Presidente referindo que todas as bancadas estão de acordo 77 

com o objeto da proposta, no entanto, votaram contra, porque da parte da 78 

bancada do Partido Socialista não houve a vontade de a retirar, pois de acordo 79 

com o Regimento da Assembleia teria que ser retirada para passar a haver uma 80 

proposta conjunta. 81 

Usou da palavra a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva depreendendo das 82 

palavras do Senhor Presidente que se fosse uma proposta conjunta votavam a 83 

favor, como foi do Partido Socialista votaram contra. 84 

Retomou a palavra o Senhor Presidente referindo que quanto à “oportunidade”, 85 

pensa que estão muito a tempo, pois nem para a Estrada da Beira há dinheiro, 86 

quanto mais para a Estrada de ligação a Mangualde. Essa é que é a verdade! O 87 

próprio Secretário de Estado das Infraestruturas lhe transmitiu isso, 88 

pessoalmente, numa reunião que tiveram, isto é, de que a Estrada da Beira até 89 

2019 ou 2020 não terá intervenção. 90 

Interveio o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que essas afirmações só 91 

provam que o Senhor Presidente está resignado, baixou os braços e os 92 

Vereadores do Partido Socialista pensam que é ainda possível fazer alguma 93 
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coisa. Esteve nas discussões em que se debateu o IP2, em que se falou na 94 

transformação do IP5 na A25 e na A23 e houve sempre cedências. O que é certo 95 

é que Gouveia e Seia foram prejudicadas, na altura, por causa das cedências e 96 

de “baixarem os braços”. Esta era a oportunidade e deixaram-na fugir. 97 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que a oportunidade era o Partido 98 

Socialista local, na altura, ter reagido de forma determinada contra o processo da 99 

Barragem e não viu isso. 100 

Interveio o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que houve várias 101 

declarações, quer melhor prova do que agora esta oferta apoio? – Perguntou. 102 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que na altura é que deveria ter 103 

sido feito, pois o Partido Socialista de Gouveia está dividido, uns são mais 104 

Barragem e outros são menos Barragem. O Deputado Santinho Pacheco, a 105 

preocupação que teve foi justificar e “acalmar as hostes” no sentido de que a 106 

Barragem não era assim tão importante quanto isso. E depois há a outra secção 107 

do PS de Gouveia, com a qual concorda, que de facto achavam que a Barragem 108 

era importante. 109 

No entanto, relativamente à rejeição da proposta é um assunto que a própria 110 

Assembleia Municipal poderá responder. 111 

3.3) INTERVENÇÃO DA SENHORA VEREADORA MARIA DE LURDES SILVA 112 

- - - - 3.3.1) LOTE 3 E 4 DA ZONA INDUSTRIAL DE GOUVEIA:- Questionou 113 

acerca do pedido de informação feito na última reunião de Câmara sobre a 114 

construção nos Lotes 3 e 4 na Zona Industrial de Gouveia, adquiridos pela firma 115 

Carlos Carvalho. 116 

Devidamente autorizado usou da palavra o Senhor Eng.º António Mendes, Chefe 117 

da Divisão de P.U.D.M. referindo que no momento não dispõe de todos os dados 118 

em concreto, relativamente aos processos em causa, assegurando que pelo 119 

menos um dos lotes já se encontra edificado, estando aí praticamente concluído o 120 

pavilhão, sendo certo, também, que para ambos foram aprovados projetos de 121 

construção. Não obstante, não pode de momento confirmar se foram cumpridas 122 

as regras e “timings” estipulados em sede da respetiva escritura, factos que irá 123 

averiguar. 124 
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- - - - 3.3.2) RELATÓRIOS:- Perguntou se os Relatórios referentes às Festas do 125 

Senhor do Calvário 2016, bem como do Transporte Urbano “Estrelinhas” já se 126 

encontravam concluídos. 127 

Usou da palavra o Senhor Vice Presidente referindo que, relativamente ao 128 

relatório das Festas do Senhor do Calvário 2016, ainda não está concluído, logo 129 

que o esteja, dará conhecimento aos Senhores Vereadores. 130 

Devidamente autorizado usou da palavra o Senhor Chefe da Divisão Socio-131 

Educativa, Dr. Helder Almeida, referindo que relativamente ao relatório das 132 

receitas/despesas do Trabnsporte urbano “Estrelinhas”, já foi solicitada a 133 

informação completa à empresa. Têm a informação até 2015, pois o cumprimento 134 

do serviço é feito ao ano e os dados são enviados anualmente. Por norma, em 135 

dezembro, são entregues os relatórios de utilização deste serviço. Existem já os 136 

dados do 1.º semestre de 2016, pelo que espera que na próxima reunião de 137 

Câmara possa entregar o relatório completo e atualizado, bem como a análise de 138 

satisfação que é promovida de dois em dois anos, for forma a avaliar em termos 139 

de eficácia dos percursos, se os mesmos ainda estão de acordo com as 140 

solictações que os utentes vão fazendo.  141 

- - - - 3.3.3) EMPRESA CONSOLIDAR FUTURO:- Questionou, ainda, se já 142 

estava disponível para entrega a cópia da escritura de constituição da firma 143 

Consolidar Futuro. 144 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que tem conhecimento que foi 145 

admitido um novo sócio, informando, ainda, que durante a próxima semana se 146 

deslocar-se-ão a Gouveia para apresentação desse novo sócio, que é 147 

estrangeiro, e nessa altura, também apresentar a nova escritura, da qual dará 148 

conhecimento na próxima reunião. 149 

4. EXPEDIENTE 150 

- - - - Não se analisou expediente na presente reunião. 151 

5. DELIBERAÇÕES 152 

- - - - 5.1) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE 153 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA “ATRIBUIÇÃO 154 

DA UTILIZAÇÃO DE UM ESPAÇO COMERCIAL NO MERCADO MUNICIPAL 155 
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DE GOUVEIA – LOJA COMERCIAL EXTERIOR N.º 5”, APROVAÇÃO DO 156 

RESPETIVO PROGRAMA E NOMEAÇÃO DA COMISSÃO:- Deliberou a 157 

Câmara, por unanimidade e, em minuta, de modo a produzir efeitos imediatos de 158 

acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar 159 

a abertura de Procedimento por Hasta Pública para a atribuição da utilização 160 

de um espaço Comercial do Mercado Municipal de Gouveia – Loja Comercial 161 

n.º 5”, bem como proceder à aprovação do respetivo Programa da Hasta 162 

Pública, de acordo com o documento que se encontra anexo à presente Ata e 163 

dela fica a fazer parte integrante.   164 

Mais se deliberou, para cumprimento da cláusula 9.2 do Programa da Hasta 165 

Pública, nomear a seguinte Comissão: 166 

Membros Efetivos: 167 

Presidente do Júri: Prof. Joaquim Lourenço de Sousa 168 

Vogal: Dra. Vera Lúcia Rodrigues Mota 169 

Vogal: Eng.º António Manuel Monteiro Mendes 170 

Membros Suplentes: 171 

Dra. Teresa Maria Borges Cardoso 172 

Prof. Jorge Abrantes Cardoso Ferreira 173 

- - - - 5.2) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 174 

SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO AO CLUBE DESPORTIVO DE GOUVEIA:- Usou 175 

da palavra o Senhor Presidente referindo que à semelhança do que aconteceu há 176 

dois anos atrás, em que o Clube Desportivo de Gouveia estava neste escalão, 177 

com acréscimo de despesas, de alguma forma é uma ajuda e um contributo que a 178 

Câmara dá ao Clube.  179 

Usou da palavra o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que há dois anos 180 

foi-lhes atribuído 40.000,00 euros, mais 20.000,00 euros, a que se junta a 181 

cedência do estádio municipal, transportes, luz, tudo somado ascende certamente 182 

a 80.000,00 euros. 183 

Usou da palavra o Senhor Vice Presidente referindo que há dois anos quando o 184 

Clube Desportivo de Gouveia andava neste escalão, foi atribuído um subsídio no 185 

valor de 50.000,00 euros. Na altura, quando a época começou, não estava 186 
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previsto em Orçamento qualquer verba e foi deferido tudo para janeiro, 187 

programando assim os pagamentos faseados para o resto da época. Este ano, 188 

como a rubrica está aberta e foi reforçada na última alteração orçamental, é 189 

possível atribuir este ano algum montante, ficando o resto para 2017. 190 

Retorquiu o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que a proposta 191 

aprovada em janeiro de 2015, contemplou a atribuição de 40.000,00 euros ao 192 

Clube Desportivo de Gouveia, recebendo à posteriori o subsídio ordinário no valor 193 

de 20.000,00 euros. Verifica-se, portanto, que não são apenas 60.000,00 euros, 194 

pois acresce ainda os transportes, a manutenção do estádio municipal, a energia 195 

elétrica, o que deve rondar os 80.000,00 euros ou mais. A pergunta que coloca é 196 

esta: - “E os outros? Continuam a ser os tais parentes pobres?” 197 

Respondeu o Senhor Vice Presidente dizendo que têm sido sempre tratados em 198 

pé de igualdade. No ano passado os Vilanovenses receberam tanto como o Clube 199 

Desportivo de Gouveia, não houve diferenciação. 200 

Interveio o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que, no ano passado, 201 

por exemplo, a Fundação D.Laura dos Santos, era a única equipa em competição 202 

a nível nacional e pensa que o Clube Desportivo de Gouveia continuou a receber 203 

ainda mais. Como o problema se mantém os Vereadores do Partido Socialista 204 

vão abster-se na votação desta proposta.   205 

Interveio o Senhor Vice Presidente clarificando que a Fundação D.Laura dos 206 

Santos foi diferenciada por andar em competição nacional, na época anterior. 207 

“Considerando:  208 

Que o desporto é a atividade que movimenta maior número de massas 209 

populacionais contribuindo para a representatividade territorial e notoriedade das 210 

localidades;  211 

Que o Clube Desportivo de Gouveia possui representações desportivas em vários 212 

escalões competitivos, nomeadamente, no campeonato nacional PRIO, obrigando 213 

a várias deslocações pelo país; 214 

Que por tal facto, o Clube Desportivo de Gouveia é uma das coletividades que 215 

melhor pode divulgar a imagem da cidade e do concelho de Gouveia;  216 
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Que o Município de Gouveia no seu orçamento para o ano económico de 2016 217 

inscreveu uma verba para atividades de relevante interesse municipal a 218 

desenvolver pelas coletividades do concelho; 219 

A realidade económica e o papel das autarquias locais na promoção do desporto 220 

e no apoio às instituições que desempenham um papel ativo de valorização 221 

social, cultural e desportiva;  222 

Delibera a Câmara, por maioria, com três abstenções dos Senhores Vereadores 223 

eleitos pelo Partido Socialista e com quatro votos a favor da parte do Senhor 224 

Presidente e dos Senhores Vereadores eleitos pela coligação PPD/PSD-CDS/PP, 225 

ao abrigo da alínea a) do n.º2 do art.º 7.º do Regulamento Municipal de Atribuição 226 

de Subsídios e Apoios às Associações do Concelho de Gouveia, aprovado em 227 

reunião da Câmara Municipal de Gouveia a 10 de Janeiro de 2011, com as 228 

alterações introduzidas em reunião da Câmara Municipal de 09 de Abril de 2012 e 229 

ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 230 

setembro, proceder à atribuição de um subsídio extraordinário no valor de 231 

10.000,00 euros (dez mil euros) ao Clube Desportivo de Gouveia.” 232 

Esta deliberação foi aprovada em minuta de modo a produzir efeitos imediatos de 233 

acordo com o n.º 3 do artigo 57.º do citado diploma legal. 234 

Informação de cabimento e compromisso: 235 

Número de cabimento orçamental: 22767 236 

6. OBRAS 237 

- - - - 6.1) RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA 238 

CÂMARA DE APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO ESCRITO DA 239 

EMPREITADA “ADAPTAÇÃO DE REDE VIÁRIA FLORESTAL NO CONCELHO 240 

DE GOUVEIA”:- Deliberou a Câmara, por unanimidade e, em minuta, de modo a 241 

produzir efeitos imediatos de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 242 

de 12 de setembro, proceder à Ratificação do Despacho do Senhor Presidente 243 

que aprovou a minuta do contrato escrito da empreitada “Adaptação de Rede 244 

Viária Florestal no Concelho de Gouveia” e que a seguir se reproduz:  245 

“DESPACHO 246 
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Conforme previsto no n.º 1, do art.º 98.º do Código da Contratação Pública, 247 

relativo à empreitada “ADAPTAÇÃO DE REDE VIÁRIA FLORESTAL NO 248 

CONCELHO DE GOUVEIA” e, no uso da competência determinada pelo n.º 3 do 249 

art.º 35.º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, tendo por base a excepcional 250 

urgência de proceder à assinatura do contrato e consequente início dos trabalhos 251 

da empreitada, aprovo a minuta do contrato escrito, determino que a mesma seja 252 

notificada ao empreiteiro adjudicatário, nos termos do n.º 1 do art.º 100.º do CCP, 253 

bem como dou poderes ao Chefe da Divisão P.U.D.M., Eng.º António Manuel 254 

Monteiro Mendes para outorgar o respectivo contrato escrito. 255 

O presente Despacho irá ratificar à próxima reunião de Câmara. 256 

Município de Gouveia, 27 de setembro de 2016 257 

O Presidente de Câmara” 258 

- - - - 6.2) Deliberou a Câmara, por unanimidade, em conformidade com a 259 

informação dos Serviços Técnicos e, em minuta, de modo a produzir efeitos 260 

imediatos, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 261 

setembro, proceder à aprovação dos seguintes Projetos de Arquitetura, nos 262 

termos do n.º 3 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro:- 263 

De Elsa e Purificação – Ovos de Gouveia, de Nespereira, para a Construção de 264 

Edifício – Aviário; De Luís Miguel Dias Nogueira, de União de Freguesia de Rio 265 

Torto e Lagarinhos, para Construção de Edifício – Habitação; De Paulo António 266 

Pereira de Almeida, de União de Freguesia de Moimenta da Serra e Vinhó, para 267 

Construção de Edifício – Habitação; De Sérgio e Purificação – Ovos Alto 268 

Mondego, Lda, de Nespereira, Construção de Edificio – Aviário;  269 

- - - - 6.3) Deliberou a Câmara, por unanimidade, em conformidade com a 270 

informação dos Serviços Técnicos e, em minuta, de modo a produzir efeitos 271 

imediatos, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 272 

Setembro, proceder à aprovação dos seguintes Projetos de Aprovação 273 

Global, nos termos do n.º 3 do art.º 20.º e alínea c) do n.º 1 do art.º 23.º do 274 

Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro:- De Ana Odete de Oliveira Pires de 275 

Sousa, de Freguesia de Gouveia, para Construção de Edifício – Agricultura; De 276 
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João Manuel Vale Madeira, de Paços da Serra, para Construção de Edifício – 277 

Habitação. 278 

7. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 279 

- - - - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 196, referente ao dia 280 

doze de outubro, pelo qual se verifica a existência dos seguintes saldos: Em 281 

Operações Orçamentais – Um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, duzentos 282 

e sessenta e dois euros e trinta e três cêntimos (€1.374.262,33); Em 283 

Documentos – Oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e três euros e vinte e 284 

seis cêntimos (€85.673,26). 285 

- - - - Nos termos da legislação em vigor, ratificou a Câmara a realização de 286 

despesas a que se referem as requisições números 1241, 1242, 1788, 1846, 1864 287 

a 1866, 1868 a 1879, 1881 a 1915, 1917, 1919, 1920, 1923, 1925 a 1967, 1971, 288 

1973 a 1979, 1981 a 2008, 2013 a 2029, bem como os pagamentos no montante 289 

de seiscentos e oitenta e três mil e trinta e nove euros e quarenta e oito cêntimos 290 

(€683.039,48) a que se referem as Ordens de Pagamento números, 3673, 3915, 291 

3959, 3966, 3968, 3980, 3987, 4000, 4035, 4036, 4038 a 4051, 4053 a 4056, 292 

4058 a 4066, 4068 a 4070, 4072 a 4075, 4077, 4078, 4080, 4083, 4085 a 4102, 293 

4104 a 4110, 4112 a 4182, 4184 a 4187, 4189, 4191 a 4261, 4263 a 4289, 4291 a 294 

4300, 4302 a 4308, 4310 a 4391, 4392/1 a 4392/5, 4393/1 a 4393/5, 4394/1 a 295 

4394/7, 4395/1 a 4395/3, 4396/1 a 4396/4, 4397/1 a 4397/3, 4398/1 a 4398/8, 296 

4399/1 a 4399/5, 4400/1 a 4400/6, 4401/1 a 4401/7, 4402/1 a 4402/4, 4403/1 a 297 

4403/6, 4404/1, 4405/1, 4405/2, 4406/1 a 4406/4, 4407 a 4431. 298 

- - - - Não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada 299 

encerrada a reunião, pelas dezasseis horas, da qual para constar se lavrou a 300 

presente ata, nos termos do n.º 1 do Art.º 57.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 301 

a qual será submetida à aprovação do Órgão Executivo, nos termos do n.º 2 do 302 

mesmo artigo. 303 

 304 

A Chefe de Divisão 305 

 306 

 307 



    

 

 

C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   G O U V E I A  
 

11 

 

A Câmara Municipal 308 

 309 

 310 

 311 

 312 

 313 

 314 

 315 

 316 

 317 

 318 

 319 

 320 

 321 

 322 


