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CÂMARA MUNICIPAL
DE

LAGOA – AÇORES

ATA Nº 14/2014
DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014

(Contém 11 Folhas)

ESTIVERAM PRESENTES OS SEGUINTES MEMBROS:

PRESIDENTE – JOÃO ANTÓNIO FERREIRA PONTE

VEREADORA – CRISTINA DE FÁTIMA DA SILVA CALISTO DECQ MOTA
VEREADOR – FERNANDO JORGE VENTURA MONIZ

VEREADOR – JOSÉ DUARTE BARBOSA CABECINHA

VEREADOR – MARCO PAULO DA SILVA TEIXEIRA

FALTARAM OS SEGUINTES MEMBROS:
VEREADORA – ELISABETE DO CARMO PACHECO TAVARES

VEREADORA – GRAÇA DE LURDES RESENDES COSTA ARAÚJO
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CÂMARA MUNICIPAL

DE

LAGOA – AÇORES

ATA Nº 14/2014

DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Lagoa,
edifício dos Paços do Concelho, Sala de Reuniões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara
Municipal, sob a Presidência da Exmo. Senhor Presidente João António Ferreira Ponte, estando
presentes os Exmos. Senhores Vereadores: Cristina de Fátima Silva Calisto Decq Mota,
Fernando Jorge Ventura Moniz, José Duarte Barbosa Cabecinha e Marco Paulo da Silva
Teixeira.
Não compareceram à reunião as Senhoras Vereadoras Elisabete do Carmo Pacheco
Tavares e Graça de Lurdes Resendes Costa Araújo.

Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver «quórum» para
funcionamento do executivo, tendo os membros presentes ocupado os seus lugares, o
Excelentíssimo Senhor Presidente declarou aberta a reunião, pelas 09:00 horas.

A reunião foi secretariada por Silvina Margarida Oliveira da Ponte Rocha, Coordenadora
Técnica, da Subunidade Orgânica de Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos
Comunitários.
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:

O Senhor Presidente, propôs à aprovação de todos os membros a ata da reunião
ordinária de 6 de junho de 2014.
A Câmara tomou conhecimento e a ata da referida reunião foi aprovada, por unanimidade
que será assinada pelo Senhor Presidente e pela Coordenadora Técnica da Subunidade
Orgânica de Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos Comunitários que secretariou a
reunião.
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara da justificação das faltas das Senhoras
Vereadoras Elisabete do Carmo Pacheco Tavares e Graça de Lurdes Resendes Costa Araújo, de
acordo com a alínea c) do artigo 39.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, competência que foi
delegada em reunião de 28 de outubro de 2013.
ANTES DA ORDEM DO DIA:

REPRESENTAÇÕES:

O Senhor Vereador Fernando Jorge Moniz informou que participou nos seguintes eventos:
- no dia 9 de junho na sessão solene comemorativa do “Dia da Região Autónoma dos
Açores”, que se realizou na vila do Nordeste;
- no dia 10 de junho na entrega dos prémios aos participantes do V Prémio de Ciclismo
“Liberty Seguros”;
- no dia 15 de junho na coroação e missa do Império da Santíssima Trindade do Cabo da
Vila, freguesia de Santa Cruz;
- no dia 16 de junho na Gala Desporto Açoreano;
- no dia 22 de junho, na abertura da Word Copa Foot 21, que teve lugar nas Portas do
Mar.
A Câmara tomou conhecimento.
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL:

O Senhor Vereador José Duarte Cabecinha questionou a razão do Senhor Presidente
estar contra o Fundo de Apoio Municipal.
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a razão que o leva a estar contra prendese com as regras do referido fundo. O princípio do Fundo de Apoio Municipal é o apoio às
Autarquias que estão em situação complexa, que nesta data, são cerca de 30% e que, nos
próximos tempos não terão receita para pagar os vencimentos aos seus trabalhadores.
Em sua opinião entende que o Governo da República, claramente que não está solidário
com as Autarquias, pois deveria ter tentado encontrar uma solução mais justa à semelhança do
que aconteceu com o plano de resgate da Madeira.
O referido fundo previa inicialmente uma comparticipação de 30% do Governo da
República e 70% pelas Autarquias Locais, durante cinco anos, sendo o valor da comparticipação
anual para a Autarquia Lagoense de 120.000,00 o que totalizaria no final daquele período um
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custo de 600.000,00€. Com mais esse encargo para as Autarquias Locais, certamente, ficarão
por executar muitas iniciativas, para além de que em 2017 está previsto o fim do IMT, que será
mais um “rombo” nas receitas dos municípios.
A proposta atual passa pela comparticipação de 50%, quer para o Governo da República
quer para as Autarquias Locais, durante sete anos, o que já perfaz um valor mais aceitável, sendo
que não será um empréstimo a fundo perdido, pois mais tarde irão ser ressarcidos daquele valor.
Realçou ainda que, as Autarquias que recorrerem ao FAM terão que obrigatoriamente
aumentar os seus impostos para as taxas máximas, bem como, aumentar os seus tarifários, o
que terá implicações muito graves ao nível do orçamento das famílias.
A Câmara tomou conhecimento.
ORDEM DO DIA:

GABINETE DA PRESIDÊNCIA:

PONTO N.º 1 – INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A ATIVIDADE
EXERCIDA:

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a informação, sobre a atividade
desenvolvida que abaixo se transcreve:

PROFISSIONAIS DA POLÍCIA MARITIMA FORAM DISTINGUIDOS NA LAGOA
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa procedeu à entrega de medalhas distintivas, para
homenagear seis membros da Associação Sócio Profissional da Polícia Marítima, que exercem
diariamente a sua atividade profissional há mais de 20 anos.
O município escolhido este ano para a realização desta cerimónia foi Lagoa Algarve, com o qual
o município de Lagoa Açores tem uma ligação através de uma geminação. Assim, e visto alguns
dos homenageados não terem possibilidade de se deslocar ao continente para a referida
cerimónia, esta realizou-se no município de Lagoa Açores, em virtude da geminação
estabelecida.
Para a autarquia foi uma honra acolher esta cerimónia tão importante e simbólica, para os
profissionais distinguidos.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA REPÕE VENCIMENTOS AOS TRABALHADORES DA
AUTARQUIA
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa deu instruções ao serviço de Recursos Humanos
para processar os vencimentos dos trabalhadores, já em conformidade com o acórdão do
Tribunal Constitucional.
Este órgão, declarou inconstitucionais algumas normas do Orçamento de Estado, das quais se
inclui a suspensão do subsídio de férias dos funcionários públicos e a redução de salários, em
vigor no corrente ano. Esta decisão do Tribunal Constitucional obrigou a autarquia a reforçar as
rubricas dos vencimentos, uma vez que, embora sem caráter retroativo, exija que sejam tomadas
medidas que garantam, até ao final do corrente ano, as verbas necessárias para o efeito.
Trata-se de um grande esforço financeiro, na medida em que já se havia comprometido verbas
para garantir a empregabilidade a uma média de 250 pessoas do concelho que se encontram a
prestar serviço na Câmara Municipal de Lagoa.
AUTARQUIA LAGOENSE SOLIDÁRIA COM OS MORDOMOS DO CONCELHO
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, anunciou que está a avaliar juridicamente a
possibilidade de comparticipar as despesas das mordomias com a Sociedade Portuguesa de
Autores, dos impérios do concelho.
Esta decisão prende-se com o facto de alguns mordomos se terem dirigido ao município a
reclamar desta situação, que poderá por em causa a continuidade destas festividades em alguns
locais do concelho.
Segundo o presidente da câmara os Açores têm as suas especificidades próprias e, neste caso,
justificar a aplicação de legislação regional que isente o pagamento destas taxas, seria o ideal
visto que pode estar em causa a continuidade de uma tradição secular que está intimamente
ligada à História dos Açores.
EXPOSIÇÃO “5 SENTIDOS 5 EXPRESSÕES” PATENTE NOS PAÇOS DO CONCELHO
A Câmara Municipal de Lagoa inaugurou no dia 14 de junho, no edifício dos Paços do Concelho
uma exposição de trabalhos do ATL - TAIPA.
A exposição intitulada “5 Sentidos 5 Expressões” tem expostos trabalhos dos artistas Ricardo de
Sá Lario, José Manuel Costa Bouchinho e Manuela Paiva Pires, bem como das crianças que
frequentam este ATL.
Esta exposição pode ser visitada até dia 14 de setembro no horário de expediente da Câmara
Municipal de Lagoa.
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ESCOLA DR. FRANCISCO CARREIRO DA COSTA NA LAGOA MANTÉM TRADIÇÃO EM
HONRA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, João Ponte, participou nas festividades em honra
do Divino Espírito Santo que decorreram na Escola Dr. Francisco Carreiro da Costa, na freguesia
de Nossa Senhora do Rosário.
Trata-se de uma festa que se realizou pelo décimo ano consecutivo, com a tradicional missa e
distribuição de sopas por todos os alunos dessa escola, de forma a preservar e promover esta
tradição junto dos mais novos. As festas em honra do Divino Espírito Santo fazem parte da
memória coletiva do povo lagoense e definem a identidade do concelho da Lagoa naquilo que
este tem de mais singular.
As festas do Divino Espírito Santo representam a maior manifestação cultural e religiosa dos
Açores, simbolizando um valor fundamental da nossa atualidade: a partilha, é por isso necessária
a realização de eventos que promovam estas tradições, principalmente junto das novas
gerações, com o objetivo de perpetuar o culto ao Divino Espírito Santo, incutindo nas crianças a
valor da partilha e da solidariedade.
ÉPOCA BALNEAR NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE LAGOA JÁ INICIOU
O Complexo Municipal de Piscinas da Lagoa abriu oficialmente as suas portas, no dia 14 de
junho, para a época balnear 2014.
A cerimónia do hastear da Bandeira Azul marcou, assim, a abertura oficial da época balnear
dessa zona balnear, pelo 18.º ano consecutivo, tendo este Complexo Municipal de Piscinas sido
a primeira zona balnear em 2012 a receber a cerimónia oficial de âmbito nacional do hastear da
Bandeira Azul.
Na época balnear transata frequentaram este complexo de piscinas cerca de 47.000 banhistas,
um número que reflete bem a forte adesão que esta estrutura balnear tem tido e a constante
procura que tem sido alvo por parte de banhistas de toda a ilha e até estrangeiros, fruto de uma
constante melhoria gradual das condições balneares do concelho a par com a riqueza ambiental
proporcionada pelo concelho da Lagoa.
O Complexo Municipal de Piscinas da Lagoa foi alvo de melhorias, nomeadamente na zona das
piscinas para bebés, sendo igualmente beneficiado com mais uma zona que contempla um novo
solário junto à conhecida Furna, tendo ainda sido melhoradas as condições de circulação, de
modo a proporcionar uma melhor mobilidade a todos os banhistas com mobilidade reduzida.
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CINE TEATRO LAGOENSE ACOLHEU JORNADAS DE HISTÓRIA LOCAL
O Cine Teatro Lagoense Francisco D´Amaral Almeida acolheu no dia 21 de junho as Jornadas de
História Local, organizadas pelo Instituto Cultural Padre João José Tavares e o Centro de
História de Aquém e Além-Mar, da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores.
Tratou-se de um evento que pretendeu promover a História Local nas suas mais variadas
temáticas, de forma a divulgar pesquisas e projetos, com o objetivo de abrir espaços de reflexão
sobre a importância da História Local, não só para o meio, mas também para o todo regional,
nacional e mundial em que se insere, sendo também propósito envolver o meio académico com a
população local.
Para a Câmara Municipal de Lagoa esta é uma iniciativa de caráter cultural e histórico,
importante, uma vez que revela a história do concelho de Lagoa, dando a conhecer, preservando
e registando as vivências de tempos findos, homenageando assim o património cultural e
humano do povo lagoense.
AUTARQUIA DA LAGOA PROMOVE IMPÉRIO DE SÃO PEDRO
A Câmara Municipal de Lagoa irá promover entre os dias 27 e 29 de junho o Império de São
Pedro na vila de Água de Pau.
Trata-se de uma iniciativa de cariz cultural e religioso, que pretende manter vivas as tradições
que subsistem entre os lagoenses e que caracterizam a cultura religiosa, mantendo vivo o culto
ao Divino Espírito Santo, uma vez que estas são as festas religiosas com a prática mais antiga
do catolicismo popular do arquipélago.
As festas em honra do Divino Espírito Santo representam a maior manifestação cultural e
religiosa dos Açores e têm um valor fundamental na atualidade em que, vivemos: a partilha. A
continuidade destas tradições, por parte das novas gerações, perpetua o culto ao Divino Espírito
Santo e restitui o estatuto e valor que este tem na história do concelho da Lagoa”.
Com um vasto programa, as festividades iniciam-se, na sexta-feira, dia 27 pelas 20h30, com a
abertura do quarto do Espírito Santo, seguindo-se a bênção da dispensa da carne e da massa, a
partir das 21h00.
No domingo, último dia das festividades, pelas 10h15 realizar-se-á o cortejo do Largo do
Santiago para a igreja de Nossa Senhora dos Anjos, para a celebração da missa solene, pelas
11h00. Na tarde de domingo decorrerá o cortejo da coroação, agendado para 16h00, sendo um
dos momentos mais altos das festas do Império de São Pedro, contando com a presença dos
Impérios e das filarmónicas do concelho da Lagoa, havendo ainda a distribuição do bodo de leite
no Centro Comunitário João Basco Mota Amaral, pelas 18h00.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL TOMAZ BORBA VIEIRA ACOLHEU EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
DE VERA CYMBRON
A convite da organização do Azores Fringe Festival, festival internacional de artes que engloba
exposições, cinema, literatura, entre outros, Vera Cymbron apresentou o seu recente trabalho de
fotografia intitulado “Embriaguez de Existirno dia 16 de junho, sendo a Biblioteca Municipal
Tomaz Borba Vieira o local escolhido.
Tratou-se da exibição de quinze fotografias relacionadas com o tema do festival “Vinho, vinha e
vindimas”, onde a fotógrafa autodidata aliou a imagem à sensibilidade da escrita criando uma
história.
Os interessados poderão visitar esta exposição até 30 de junho, nos dias úteis das 10h00 às
13h30 e das 14h30 às 18h00.

JOÃO PONTE ESTÁ CONTRA A PROPOSTA DO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL
O Presidente da Câmara Municipal da Lagoa (Açores), João Ponte considera que a proposta do
Governo do Fundo de Apoio Municipal (FAM) "é inconstitucional, pouco solidária, injusta e
imoral".
Segundo João Ponte, que participou na reunião do Conselho Geral da Associação Nacional de
Municípios Portugueses (ANMP), que decorreu em Coimbra a proposta é inconstitucional por
violar claramente a autonomia do poder local, o que já vendo sendo uma prática, por parte do
governo da república, que desconsidera permanentemente as autarquias. Não faz qualquer
sentido, exigir mais dinheiro a quem já não tem receitas suficientes para garantir os
compromissos das despesas pelos serviços prestados às populações.
João Ponte teme que mesmo com as alterações à proposta o governo está, propositadamente, a
abrir as portas à agregação de municípios e ao despedimento de trabalhadores.
Com a criação deste fundo, fica também comprovado que as outras medidas criadas pelo
governo da república para ajuda aos municípios em dificuldade, como sejam, o saneamento
financeiro, o reequilibro financeiro e o PAEL, falharam, verificando-se que a maioria das
autarquias, que agora vão recorrer ao FAM, já passaram por estas medidas, comprovando
assim que o Estado não conseguiu regular essas situações.

CRIANÇAS DOS CATL'S DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA VIAJARAM ATÉ À ILHA DO
PICO
Os Centros de Atividades de Tempos Livres, geridos pela Câmara Municipal de Lagoa,
proporcionaram uma viagem e colónia de férias às crianças que se encontram no 4.º ano e a
frequentar aqueles centros.
Desenvolvido há seis anos consecutivos, este projeto, que teve a duração de quatro dias, visa
dar a conhecer outros locais paisagísticos, especificidades culturais e proporcionar momentos de
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lazer, ao mesmo tempo que se trabalha as competências pessoais e sociais dos educandos
como a autonomia, a responsabilidade e o trabalho de grupo.
Nesta viagem foram comtempladas atividades de lazer e de cultura e momentos de convívio.
Para além de visitarem o Museu do Vinho, o Museu dos Baleeiros, o Centro de Artes e de
Ciências do Mar, a Biblioteca Municipal de São Roque do Pico, a Casa da Montanha, as Grutas
das Torres, a Paisagem da Cultura da Vinha, tiveram a oportunidade de mergulhar em zonas
balneares únicas, dar um passeio de barco com visualização “in loco” de cetáceos e, ainda, o
privilégio de escutar num serão as estórias de dois baleeiros naturais da ilha.
A Câmara tomou conhecimento.
PONTO N.º 2 – VOTO DE PESAR – PADRE JOSÉ FRANCISCO BORGES PIRES:

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente a proposta de atribuição de um Voto de
Pesar pelo falecimento do Padre José Francisco Borges Pires, cujo teor abaixo se transcreve:
“Foi com grande pesar e consternação que a Câmara Municipal de Lagoa tomou conhecimento
do falecimento do Padre José Francisco Borges Pires que faleceu em Toronto, no Canadá, no
dia 20 de junho, vítima de doença prolongada.
O Padre José Francisco Borges Pires nasceu a 12 de janeiro de 1937, em Santa Cruz, tendo
frequentado o ensino primário na Escola da Praça Velha, nesta mesma freguesia. Foi ordenado
sacerdote a 28 de abril de 1963 na Sé Catedral de Angra do Heroísmo, e paroquiou em
Nampula-Moçambique; Toronto; Terra Chã, na Terceira e Santa Cruz, na Lagoa, regressando
posteriormente a Toronto, cidade onde residia desde a sua aposentação.
Foi pároco da freguesia de Santa Cruz, entre 1991 e 1994, tendo sido responsável pela
lecionação da disciplina de Religião e Moral na Escola EB 2,3 Padre João José do Amaral e um
dos sócios fundadores do Clube de Patinagem de Santa Cruz.
No dia 10 de junho de 2011 foi homenageado pela Câmara Municipal de Lagoa com a atribuição
do seu nome a uma rua da freguesia, junto à casa onde nasceu, sendo esta uma forma da
autarquia homenagear um filho da terra que, pela sua dedicação, dinâmica e trabalho, muito
contribuiu para a fomentação de valores éticos junto da comunidade de Santa Cruz.
O padre José Pires sempre demonstrou no seu dia a dia uma atitude positiva, gozando por isso
da simpatia de todos com quem se relacionava, sendo por isso uma figura carismática e querida
da comunidade santacruzense.
Dedicou 50 anos da sua vida ao sacerdócio, sempre com um espírito aventureiro e sem nunca
perder o espírito de missão e de servir o próximo, percorrendo os “quatro cantos do mundo”,
tendo por isso sido homenageado pela Igreja Matriz de Santa Cruz e pela Junta de Freguesia no
ano passado, no dia 10 de junho.
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O Padre José Pires foi um bom homem, um bom Padre e um grande e bom amigo do seu povo
de Santa Cruz. Foi sempre um homem de princípios e valores, com ideias fixas”, sendo por isso
recordado por todos os que com ele conviveram com muito carinho.
Pelas considerações acima expostas e pela consternação sentida com a sua perda, proponho à
Câmara Municipal de Lagoa a aprovação de um Voto de Pesar pelo falecimento do senhor padre
José Francisco Borges Pires. ”
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade:
1.º Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do Padre José Francisco Borges Pires;
2.º Dar conhecimento do referido Voto de Pesar aos seus familiares.

UNIDADE ORGÂNICA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TAXAS, LICENÇAS, ÁGUAS E SANEAMENTO:

PONTO N.º 3 – PROPOSTA – ALTERAÇÃO AO TARIFÁRIO DE VENDA DE ÁGUA:

O Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta referente à alteração ao
tarifário de venda água, cujo teor abaixo se transcreve:
“Considerando a atual situação sócio-económica que o país atravessa e muito particularmente as
medidas gravosas direcionadas aos funcionários públicos;
Considerando que a Câmara Municipal de Lagoa não assumiu o pagamento da remuneração
complementar aos trabalhadores da Autarquia, no corrente ano;
Propõe-se uma redução de 30% na tarifa de água para os sócios da Associação Cultural dos
Funcionários da Câmara Municipal de Lagoa, sobre o valor atualmente em vigor, como forma de
contribuir para minimizar a pressão sobre os encargos familiares destes trabalhadores, uma
medida de caráter provisório, para vigorar até ao final do ano de 2014.”
Sobre o assunto, o Senhor Presidente acrescentou que a presente proposta é uma
medida transitória, que será reavaliada no início do próximo ano.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.
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SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO:

PONTO

N.º

4

–

ALTERAÇÃO

–

MINUTA

DO

CONTRATO

PROGRAMA

–

COMPARTICIPAÇÃO PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A EML, E.M. EM
LIQUIDAÇÃO, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO PLANO DE 2014:

Foi presente a minuta de alteração ao contrato programa – comparticipação pública da
Câmara Municipal para a EML, E.M. em liquidação, celebrado no dia 5 de maio de 2014, que visa
ajustar e compatibilizar os fundamentos do mesmo face ao orçamento aprovado pela tutela em
dezembro de 2013, que se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante
como documento anexo sob o número 1.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:
1.º Aprovar a alteração ao contrato programa – comparticipação pública da Câmara
Municipal para a EML, E.M;
2.º Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 5 do art.º 47.º da
Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto.
SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TESOURARIA:

PONTO N.º 5 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;

Foi presente o resumo diário da tesouraria do dia 26 de junho do ano em curso, cujo saldo
em Operações Orçamentais era € 541.094,05 (quinhentos e quarenta e um mil noventa e quatro
euros e cinco cêntimos).
A Câmara tomou conhecimento.
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:
Atendendo que foi a última reunião do mês, seguiu-se um período de intervenção aberto
ao público que por não estar ninguém presente com direito a intervir, foi o mesmo dado por
encerrado.

ENCERRAMENTO:

Todos os assuntos foram aprovados em minuta, para efeitos de execução imediata, de
acordo com o que dispõe o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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E não havendo mais nada a tratar e sendo 09:35 horas, foi pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de
lida foi aprovada e assinada nos termos da Lei.

E eu,

, Coordenadora Técnica, da Subunidade

Orgânica de Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos Comunitários, a subscrevo e
assino.

_______________________________________
(JOÃO ANTÓNIO FERREIRA PONTE)

