----- Reunião Ordinária Pública de 22 de janeiro de 2021 por Videoconferência ----- Hora de abertura da reunião: 15 horas -------------------------------------------------------------------- Presentes à reunião: ---------------------------------------------------------------------------------------------- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques --------------------------------------------------------------- VEREADORES: Artur Jorge Baptista dos Santos ------------------------------------------------------------------------------ Paulo Alexandre Cordeiro Baltazar --------------------------------------------------------------------------- Ana Lara Henriques de Oliveira ------------------------------------------------------------------------------- João Pedro Vaz Pereira ---------------------------------------------------------------------- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Ata nº 78/2021; ------------------------------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a Ata nº 78/2021. --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 78/2021. -------------------------------

2- Ratificação da 1ª e 2ª adenda ao protocolo celebrado entre os Municípios
de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã,
Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de
Poiares e a APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior,
EIM, SA para prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água, de
Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos;
----- Para este assunto foi presente a proposta do Sr. Presidente, que a seguir se transcreve:
----- “Proposta nº 2/2021 ------------------------------------------------------------------------------------------Ratificação da 1ª e 2ª adenda ao protocolo celebrado entre os Municípios de Alvaiázere,
Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra,
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Pedrogão Grande, Penacova, Penela, Vila Nova de Poiares e a APIN – Empresa
Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, EIM, SA para prestação dos Serviços Públicos
de Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de
Resíduos Urbanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares, vem propor à Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------Na reunião da Câmara Municipal de 17.01.2020, decorrente da deliberação tomada em
08.01.2020 pela Assembleia-Geral da APIN, foi aprovado pelo Município de Vila Nova de
Poiares, o Protocolo celebrado entre os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de
Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova,
Penela, Vila Nova de Poiares e a APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal
Interior, EIM, SA, cujo objeto consistia em que os MUNICÍPIOS se comprometiam a
disponibilizar à APIN, E.I.M., S.A. todos os recursos e meios necessários para a prestação
dos serviços públicos de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais
urbanas e de gestão de resíduos urbanos, mediante contrapartida de pagamento de
compensação financeira pela APIN, E.I.M., S.A.. (DOC 1- certidão). --------------------------------O referido protocolo pretendeu formalizar em que condições os municípios suprarreferidos
disponibilizariam à APIN os meios necessários para a prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos, após
terminado o período de transição previsto para a APIN prestar na íntegra estes serviços nos
11 municípios (a partir de 01.01.2020), em virtude da mesma não se encontrar em
condições de prestar os referidos serviços na sua plenitude.-------------------------------------------Este protocolo inicialmente vigoraria até ao final de junho de 2020. ---------------------------------Contudo no início do mês de junho de 2020 a APIN, E.I.M., S.A. comunicou aos
MUNICÍPIOS a impossibilidade de assumir na íntegra, no final desse mês, a gestão e
operação dos serviços de gestão de abastecimento de água, de saneamento de águas
residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, de forma autónoma, por falta de meios
técnicos e humanos. Pelo que, no dia 18 de junho de 2020 os municípios acordaram em
celebrar uma Adenda (1ª adenda) ao referido Protocolo, pela qual procederam à alteração
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da sua cláusula segunda, relativa ao prazo, passando o Protocolo a vigorar até ao final do
segundo semestre do ano de 2020. (31-12-2020 em vez de 30-06-2020) (doc2).----------------Entretanto, tendo surgido alguns atrasos na entrega de alguns equipamentos, e não estando
ainda reunidos todas as condições necessárias para garantir o funcionamento em pleno pela
APIN E.I.M., S.A, sem apoio dos recursos humanos e outros, pelos Municípios,
nomeadamente o de Vila Nova de Poiares, necessitando de mais um mês para assumir na
íntegra e de forma autónoma e independente a gestão e operação dos serviços de gestão
de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de
resíduos urbanos, foi proposto uma 2ª adenda ao Protocolo, que se anexa, e que visa uma
segunda prorrogação, passado o protocolo a vigorar até 31.01.2021. (doc 3) --------------------Face a tudo o exposto e dado que foi aprovado o protocolo inicial pela Câmara Municipal em
17.01.2020, e uma vez que aprovei as referidas adendas ao abrigo do disposto no nº 3 do
art.º 35.º do anexo à Lei nº 75/203 de 12 de setembro propõe-se agora que a Câmara
Municipal ratifique esta minha decisão e consequentemente aprova as duas adendas ao
protocolo que se anexa à presente proposta.” ------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Baltazar, do
PSD, ratificar a decisão de aprovar as duas adendas ao protocolo celebrado com a APIN –
Empresa Intermunicipal de Ambiente, SA., nos termos da proposta acima transcrita. -----------

3- Situação Financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; -------- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 21 de janeiro de 2021,
apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.292.379,69€ (um milhão, duzentos
e noventa e dois mil, trezentos e setenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos) e em
Operações não Orçamentais a quantia de 211.262,12€ (duzentos e onze mil, duzentos e
sessenta e dois euros e doze cêntimos). -------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------

4- Informação dos Serviços; - Para conhecimento; -------------------------------------------- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira –
Contabilidade, no período compreendido entre 1 e 21 de janeiro de 2021, no valor total de
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279 367,07€ (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete euros e sete
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram ainda presentes o balanço e a demonstração de resultados à data de 21 de
janeiro de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------

5- Cabazes de Natal - Proposta de ajudas técnicas - proc nº 644/2021; --------------- Para este assunto foi presente a informação técnica com o registo MyDoc nº 644/2021,
com proposta de ajudas técnicas a famílias identificadas no processo de atribuição de
cabazes de Natal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro para a concessão de
ajudas técnicas, nos termos da informação com o registo myDoc nº 644/2021. -------------------

6- Processo de Obras nº 3/2021 - Renovação de Licença caducada ao abrigo
do art.º 72 do RJUE - Michael Anthony Struthers - Alveite Pequeno; -------------------- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º3/2021, cujo titular Michael
Anthony Struthers, processo constituído com vista à renovação de licença para continuidade
de trabalhos de construção de habitação sita em Alveite Grande, freguesia de S. Miguel de
Poiares, iniciados ao abrigo do Processo de Obras n.º54/2018. -------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. -----------------------------------------------------------------

7- Processo de Obras nº 56/2020 - legalização de ampliação - António Luís
Trafaria dos Santos - Zona Industrial, Polo I, Lote 72; ---------------------------------------- Neste ponto esteve ausente o Sr. Vice-Presidente, por impedimento legal, nos termos
do nº 4 do art.º31º do Código do Procedimento Administrativo.--------------------------------------------- Para este assunto, foi presente, para efeito de aprovação do projeto de arquitetura, o
Processo de Obras n.º 56/2020, cujo titular é António Luís Trafaria dos Santos, processo
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constituído com vista à legalização de alterações e ampliação de edifício sito no lote 72 do
Pólo I da Zona Industrial de S. Miguel, freguesia de S. Miguel de Poiares.------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. --------------------------------------------------------------------- Neste momento o Sr. Vice-Presidente retomou os trabalhos. ------------------------------------

8- Processo de Obras nº 54/2020 - Licenciamento de construção de
alojamento local - SHEIK MUHAMMAD SHAMEEN HOSENBOCUS - Risca Silva;
----- Para este assunto foi presente, para efeitos de aprovação do projeto de arquitetura e
licenciamento final, o Processo de Obras n.º 54/2020, cujo titular é Sheik Muhammad
Hosenbocus, processo constituído com vista ao licenciamento de construção de
estabelecimento de alojamento local, sito em Risca Silva, freguesia de Poiares (Santo
André). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. -----------------------------------------------------------------

9- Processo de Obras nº 36/2020 - projeto de alterações - Vítor Miguel
Carvalho dos Santos - Santa Maria - Arrifana; --------------------------------------------------- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 36/2020, cujo titular é Vítor
Miguel Carvalho dos Santos, processo constituído com vista ao licenciamento de alterações
em moradia unifamiliar, sita em Santa Maria, freguesia de Arrifana, para efeito de aprovação
de projeto de alterações. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. -----------------------------------------------------------------

10- Processo de Obras nº 8/2017 - Licença Especial para Acabamentos para a
conclusão da obra de Reconstrução e Ampliação de Moradia - Cláudia Isabel
Antunes de Carvalho - Ervideira; --------------------------------------------------------------------- Para este assunto foi presente o Processo de Obras n.º 8/2017, cujo titular é Cláudia
Isabel Antunes de Carvalho, processo constituído com vista ao reconstrução e ampliação
em moradia unifamiliar, sita em Ervideira, freguesia de Arrifana, para efeitos de aprovação
da emissão de licença especial para obras inacabadas, ao abrigo do art.º 88 do RJUE. ----------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas. -----------------------------------------------------------------
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11- Polo II - Z.I. de Vila Nova de Poiares - Movimento de terras e estruturas de
contenção - adjudicação e minuta de contrato; ------------------------------------------------- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo myDoc nº 381/2021,
acompanhada do projeto de decisão e minuta do contrato de adjudicação.----------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Baltazar, do
PSD, aprovar a o projeto de decisão e minuta do contrato de adjudicação da empreitada à
sociedade Windpark, Lda, pelo montante de 467.234,45 € (quatrocentos e sessenta e sete
mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não houve intervenção do público. -----------------------------------------------------------

----- Interveio o Sr. Vereador Paulo Baltazar, do PSD, referindo preocupação por
sermos o pior concelho do distrito em matéria de número de casos COVID,
considerando que certamente algo está a correr mal. Questionou, por isso, o que
está a ser feito para além da ativação o Plano Municipal de Emergência, bem como
a que se deve esta ‘explosão’ de contágios, e que medidas estão a ser para
rapidamente mitigar a causa e efeito da pandemia, designadamente, medidas em
concreto que resultam do estabelecimento do estado de emergência, no nosso
concelho; medidas imediatas para redução do nível de contágios, adequado à
realidade do nosso concelho, para além daquelas decretadas pelas Autoridades
competentes; ações de controlo e fiscalização das medidas implementadas de forma
a garantir, o seu escrupuloso cumprimento. Referiu que as medidas de apoio a
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famílias e empresas na primeira fase não foram aproveitadas, na sua grande
maioria, questionando se já se tentou perceber porquê. Questionou também como
se vão abrir as candidaturas nesta fase, acrescentando que pretendem aplicar
mesma receita à espera de resultados diferentes. -------------------------------------------------- Acrescentou que as consequências do pós-pandemia serão dramáticas e que o
confinamento irá perdurar muito tempo, o que irá destruir muito ‘ganha-pão’ e
causará muitas mortes. Apontou que é urgente avaliar a implementação de um plano
de regeneração do pequeno comércio, já que os apoios para a tesouraria destas
pequenas empresas são escassos e demoram muito tempo, questionando ainda se
a câmara poderá dispor de informação para ajustar um plano de ação.----------------------- Terminou referindo que estamos todos juntos, nesta matéria, manifestando-se
disponível para aprovar medidas capazes de mitigar os efeitos desta pandemia. ---------- Interveio o Sr. Vereador João Pereira, do PS, sublinhando as palavras do Sr.
Vereador Paulo Baltazar e juntando-se ao seu apelo, referindo que estamos todos
do mesmo lado e que importa ultrapassar esta fase negativa, porque o futuro de
todos depende de como seremos capazes de reagir a esta situação. ------------------------- Interveio a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS, referindo que
de facto, nesta pandemia, as medidas de apoio económico são importantes, mas de
nada servirão se continuarmos a perder vidas a este ritmo, acrescentando que a vida
e a saúde é muito mais importante e que se cada um não fizer o que lhe compete,
não há medidas que resistam. Sublinhou que as novas estirpes e mutações vêm
complicar ainda mais a situação e que o SNS, que é dos melhores serviços de
saúde, não terá capacidade de resposta e não chegará para todas as necessidades.
----- Acrescentou ainda que não há sequer certezas das consequências na saúde
dos próprios cidadãos que resistem ao vírus, dizendo esperar que seja possível
conter esta pandemia o mais rapidamente possível e que possamos voltar à nossa
vida normal. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Disse perceber todas as preocupações a nível económico, mas considera que
neste momento a preocupação deve estar mais focada na proteção da saúde e do
SNS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deixou ainda uma palavra sobre as eleições presidenciais que se realizam dia
24, deixando expresso um claro manifesto de anti-fascismo e de defesa da
liberdade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Sr. Vice-Presidente, Artur Santos, do PS, expressando o seu apoio
e alento à posição do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que enquanto
responsável máximo de proteção civil, tem decisões difíceis de avaliar e de tomar,
em prol da defesa dos poiarenses. Estendeu ainda o seu reconhecimento às demais
estruturas intermédias,

que estão

no ‘backoffice’ mas que também têm

responsabilidade, deixando também um voto de alento à área escolar, na pessoa do
diretor do Agrupamento de Escolas, também à área da saúde, USF, UCC e ainda às
próprias IPSS’s, que vivem atualmente momentos de sobressalto. ------------------------Sublinhou que também nas escolas, apesar de se tratar de uma população com
menos efeitos, não deixam de ser potenciais transmissores de vírus, e que no início
do ano, fruto do aumento de casos não Natal, foi equacionada a possibilidade de
ensino à distância a partir dos 12 anos. Acrescentou, no entanto, de facto, o foco de
propagação não é na escola, mas uma propagação comunitária. ------------------------------- Reforçou a ideia de que todos devemos estar juntos e que o momento não é de
apuramento de responsabilidades, mas de trabalhar no sentido de antever e tomar
decisões o mais antecipadamente possível, manifestando preocupação pela falta de
capacidade de intervenção na área da saúde, considerando que deveria trabalhar
mais em rede, assumindo as próprias fraquezas, que, quando trabalhadas em
parceria se podem tornar pontos fortes. Neste aspeto, reforçou a necessidade de
partilha de informação e de alargamento e delegação de responsabilidades, dando o
exemplo de que um delegado de saúde não deve estar ocupado com chamadas de
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rastreios, que podem ser realizadas por administrativos, quando o seu trabalho
técnico é muito mais necessário noutras áreas. ------------------------------------------------------ Acrescentou que, nesta matéria, o Município sempre demonstrou disponibilidade
para reforçar os meios, tanto técnicos como humanos se fosse necessário, mas têm
que ser as próprias entidades a assumir essa necessidade, porque mais do que a
proteção individual é necessário defender a proteção da comunidade.------------------------ Defendeu que a situação é equivalente à de uma ‘guerra’ e que há que procurar
tomar medidas, sendo que o município está disponível para colaborar na resolução
destes problemas. -------------------------------------------------------------------------------------------- Reforçou ainda as medidas tomadas pelo Governo em matéria de Ação Social,
tendo o Município já antecipadamente dado instruções aos serviços sociais para não
haja crianças com necessidades, sobretudo ao nível da alimentação. ------------------------- Sobre o funcionamento do fundo municipal de emergência, afirmou ser
importante poder haver contributos dos vários parceiros locais, reunindo o Conselho
Económico e Social, ou através de outra forma entendida como mais conveniente, a
fim de que se possa melhorar o âmbito de atuação deste fundo e, assim, poder
apoiar mais pessoas e mais empresas. ---------------------------------------------------------------- Informou que arrancou o projeto Erasmus na área de Desporto e Natureza, com
colaboração com Mielec, a par de uma cidade da Hungria e uma entidade da
Macedónia, que visa promover percursos pedestres e que representará uma
captação de investimento cinquenta mil euros. ------------------------------------------------------- Deu conta também da aprovação do projeto de Corpo Solidário Europeu, no
montante de 22 mil euros, estando expectantes quanto às decisões de viagens,
dado que envolve a vinda de voluntários de outros países. --------------------------------------- Sublinhou ainda que pela primeira vez estão a ser desenvolvidos projetos no
horizonte 2020, de academia e inovação, projetos que têm uma vantagem do
pagamento de salários dos funcionários afetos aos projetos. --------------------------------
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----- Enalteceu o trabalho dos funcionários afetos a estas candidaturas que, ao
contrário do que possa parecer, não param durante a pandemia, trabalhando
remotamente, desenvolvendo muita atividade invisível, mas que é fundamental para
a prossecução dos nossos objetivos. ---------------------------------------------------------------

----- Pandemia – Referiu que não é agradável para ninguém ter-se atingido o nível
de infeções atual, sendo o 9º concelho com maior índice de infeção. Sublinhou
contudo a necessidade de relativização destes números, porque se tratam de dados
estatísticos e em concelhos pequenos, como o de Vila Nova de Poiares, estamos
muito dependentes do aparecimento de surtos localizados, como o que aconteceu
no Lar da Misericórdia, onde surgiram cerca de 130 infetados. São números que, no
contexto de um concelho como o nosso representam uma percentagem enorme e
que automaticamente nos coloca em índices muito elevados. Não obstante, afirmou
que esta é uma situação muito complicada e que é uma luta de todos. ----------------------- A este respeito atualizou os dados ao presente momento, dando conta da
existência de 175 casos ativos, que demonstra que ainda não estamos a ser
capazes de reduzir o número de infetados, ainda que em termos absolutos Vila Nova
de Poiares ocupe o 13º lugar da Região de Coimbra. ---------------------------------------------- Acrescentou que é importante conter o número de infeções e reduzir o número
de casos ativos, sendo que é necessário continuarmos alerta e atentos, procurando
encontrar medidas de apoio para a crise económica e social, ainda que já tenhamos
feito algum trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------- Sublinhou os dados divulgados pelo Tribunal de Contas que colocam o
município de Vila Nova de Poiares em 16º lugar a nível nacional na lista dos
municípios que alocaram maior percentagem do seu orçamento ao combate à
COVID. Recordou que embora as câmaras tenham autonomia, para tomarem
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determinadas medidas é necessário haver enquadramento legal e leis habilitantes
para o efeito, como foi o caso do que aconteceu com o apoio às empresas no âmbito
do Fundo Municipal de Emergência. Neste caso houve também uma janela de
oportunidade muito curta, que não deixou tempo devido para publicitação adequada
tendo resultado num impacto reduzido. ---------------------------------------------------------------- Informou que há agora nova janela de oportunidade, sendo necessário reajustar
os procedimentos. Deu conta de que estão previstos 300 mil euros em orçamento,
mas tal como foi dito na apresentação do mesmo, este é um orçamento em
constante reajustamento. Deixou antever que haverá áreas e atividades que não
terão condições para serem realizadas, pelo que irão permitir reforçar este montante,
para o devido apoio às famílias, empresas e associações locais. ------------------------------- Recordou também as medidas entretanto tomadas, deixando a garantia de que
continuará a trabalhar para encontrar soluções de apoio às situações mais
vulneráveis e desenvolver todos os esforços para mitigar os efeitos dramáticos desta
pandemia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fiscalização – deu conta de que este novo confinamento não está a resultar
tão bem como o primeiro, dado que as pessoas, com o tempo, se vão habituando ao
risco e minimizam os cuidados. No entanto, apontou que esta subida exponencial
está a ter um novo efeito de choque e está convencido de que as pessoas agora
estão mais assustadas e mais convencidas de que têm mesmo de cumprir as
medidas de segurança. ------------------------------------------------------------------------------------- Deu conta de que também a fiscalização da Polícia Municipal foi reforçada, com
os agentes na rua, a falarem com as pessoas e a sensibilizar para a necessidade de
cumprimento das regras, num trabalho articulado com a GNR que também está a
desenvolver este tipo de ações. Acrescentou que o Município está a recorrer a todos
os meios, desde os serviços de comunicação, como através da Rádio MundialFM,
para sensibilizar as pessoas para que respeitem o confinamento e a observância de
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todas as regras deste Estado de Emergência. ------------------------------------------------------- Informou que o Município encerrou os serviços de atendimento público,
funcionando apenas por marcação, implementou o teletrabalho a todos os
trabalhadores que têm essa possibilidade e que continua com a atividade
operacional, ainda que com horários desfasados, assegurando os serviços mínimos
e básicos essenciais. ---------------------------------------------------------------------------------------- Eleições Presidenciais – Fez votos de que o ato decorra com toda a
segurança, informando que irão ser testados todos os 45 elementos das
assembleias de voto, bem como foi aumentado o numero de mesas de voto, ao
mesmo tempo que foram criadas condições de circulação dos eleitores e a devida
sinalização e higienização de todos os espaços. ---------------------------------------------------- Reforçou ainda a ideia de que é fundamental defender a democracia, e que quer
continuar a defender as estruturas e instituições democráticas, apelando a que todos
possam ir votar e assumir a responsabilidade de sensibilizar os outros para a
importância do cumprimento desta obrigação cívica e de cidadania. --------------------------- Rastreio COVID – Informou que houve a publicação de uma orientação da DGS
que admitia que as estruturas de saúde pudessem recorrer ao apoio de recursos
humanos para este trabalho, libertando os delegados de saúde deste tipo de tarefas.
Enalteceu o trabalho e disponibilidade do nosso delegado de saúde, dr. Queimadela
Baptista, que tem sido inexcedível, mas não é nenhum Super Homem. Informou que,
a este respeito contactou o delegado regional Dr. João Pedro Pimentel, para lhe
disponibilizar os meios humanos para o efeito, aproveitando também a paragem
letiva para reafectar recursos para dar este apoio, não só a fazer o rastreio
propriamente dito, mas também para dar uma palavra de apoio e alento às pessoas,
fazendo-lhes sentir que não queremos deixar ninguém para trás. --------------------------

12

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
a ata foi lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a
elaborei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 16 horas e 05 minutos. -
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