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- ACTA N.º 24/2009 - 

 
 ---------- Aos dezoito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e nove, na Sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara 

Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  --------------------------------------------------  

 ----------  Presidente:  ------------------------- -------------------------- Nelson Domingos Brito  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vereadores:  -------------------------- ------- Manuel Francisco Colaço Camacho  

 ----------  ------------------------------------------------ Carlos Miguel Castanho Espada Teles  

 ----------  ----------------------------------------------------- Manuel Joaquim Martins Frederico 

 ----------  ---------------------------------- Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Mónica Góis Figueira. -------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO ----------- ------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após verificação da existência de quorum foi pelo Sr. Presidente declarada 

aberta a reunião eram 10,00 horas com os pontos constantes da seguinte ordem de 

trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------ ---------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------- -----------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 - Ratificação de despachos --------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 - Obras Municipais -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Loteamento da Zona Industrial de Aljustrel - Agendamento de hasta 

pública  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Auxílios Económicos ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Diversos ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR --- ----------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A acta da reunião anterior depois de transcrita foi lida em voz alta, aprovada 

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Técnica Superior – Mónica 

Góis Figueira, que secretariou. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -- -------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – PERÍODO DA ORDEM DO DIA ----------- --------------------------------------------  

 ---------- RESUMO DIÁRIO  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/24 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 219 da Tesouraria, referente ao dia 

dezassete do mês de Novembro do ano de dois mil e nove, que regista um saldo em 

dinheiro no valor de 1.549.116,08 € (Um milhão quinhentos e quarenta e nove mil 

cento e dezasseis euros e oito cêntimos ).  -----------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS ----------------------- ----------------------------  

 ---------- 17ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO -----  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/24 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vice-Presidente do seguinte 

teor: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Aprovo a 17ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara para ratificação. 

Aljustrel, 12 de Novembro de 2009. O Vice-Presidente, a)assinado.” -----------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Vice-

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- CONCURSO PÚBLICO - “REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM 25 DE ABRIL” ----  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/24 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: -  

 ---------- “Aceita-se a presente lista de erros e omissões, nos termos do disposto no 

n.º 5 do art.º 61.º do CCP. Notifiquem-se os interessados do presente facto, tal como 

da nova data para apresentação das propostas. Publique-se a presente informação 
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no Diário da República. Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do 

art.º 68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração 

da Câmara para ratificação.” ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.   

 ---------- B2 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------- ------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DA ETAR DE M ESSEJANA” -----------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/24 

 ---------- Foi presente informação do Engº Fiscal da empreitada em título informando 

que a revisão de preços provisória da mesma apresenta o valor de – 14.312,27 € + 

IVA. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a revisão de preços provisória 

referente à empreitada de “Remodelação da ETAR de Messejana” e notificar o 

empreiteiro da mesma. -----------------------------------------------------------------------------------    

 ---------- EMPREITADA DE  “REMODELAÇÃO DA ETAR DE ERVIDEL” ----------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/24

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente informação do Eng.º Fiscal da empreitada em título referindo 

que no decurso da obra se verificou a necessidade de executar trabalhos não 

previstos que resultam num total de 20.298,76 € + IVA.----------------------------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------  

  --------- EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA CONDUTA AD UTORA À ALDEIA 

DOS ELVAS, REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS E CONSTRUÇÃ O DE 

RESERVATÓRIO” ------------------------------------- ---------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/24 

 ---------- Foi presente o relatório final do concurso público para adjudicação da 

empreitada em título. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar a empreitada de “Construção 

da Conduta Adutora à Aldeia dos Elvas, Remodelação da Rede de Águas e 

Construção de Reservatório”, pelo valor de 288.490,46 € + IVA, à firma Maja 

Construções, S.A.. ----------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DA E.M. 530 – RIO DE 

MOINHOS/MONTES VELHOS” ---------------------------- ------------------------------------------  
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 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/24 

 ---------- Foi presente informação do Engº Fiscal da empreitada em título a referir que 

a revisão de preços definitiva da mesma apresenta o valor de – 48.918,32 € + IVA. ---  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o cálculo definitivo da revisão 

de preços no valor de – 48.918,32 € + IVA. --------------------------------------------------------  

  --------- B3 - LOTEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE ALJUSTREL - 

AGENDAMENTO DE HASTA PÚBLICA ---------------------- -------------------------------------  

 ---------- Por proposta do Sr. Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade abrir 

inscrições até ao dia 27 de Novembro, para venda em hasta pública, a realizar no dia 

02 de Dezembro, de lotes na Zona Industrial de Aljustrel.--------------------------------------  

  --------- B4 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS ---------------------------- ---------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/24 

 ---------- Foi presente proposta da Srª Vereadora no sentido da Câmara deliberar, 

atribuir aos alunos carenciados, do 1º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 

2009/2010, constantes da relação que se anexa, um auxílio económico no valor de 

75,00 € para o escalão A (85) e 37,50 € para o escalão B (39). ------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir aos alunos mais carenciados 

das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, constantes da relação anexa, um auxílio 

económico no valor de 75,00 € para o escalão A (85) e 37,50 € para o escalão B 

(39). ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B5 – SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/24 

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª 15.TT/2009, datado de 21/10/2009 do Clube TT 

de Ervidel – Trilhos do Roxo a solicitar apoio logístico e financeiro para a realização 

do IV Passeio TT. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade oferecer 300 brindes (Bolsas) ao Clube 

TT de Ervidel “Os Trilhos do Roxo”. ------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/24 

 ---------- Foi presente carta datada de 12 de Outubro de 2009 da CrazyMission 

Associação Desportiva a solicitar apoio financeiro para a constituição da associação 

e para aquisição de material desportivo para dar início às actividades. --------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um subsídio no valor de 

400,00 € (Quatrocentos euros). -----------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/24 

 ---------- Foi presente carta do Grupo Motard “Os Cortenhos” a informar que vai 

realizar no dia 13 de Dezembro de 2009 o 1º Raid TT da Corte Vicente Anes, pelo 

que solicita a concessão de um subsídio para fazer face às despesas com a 

realização do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um subsídio no valor de 

75,00 € (Setenta e cinco euros). ----------------------------------------------------------------------  

  --------- B6 – DIVERSOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/24 

 ---------- Foi presente o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: ----------------------  

 ---------- No uso dos poderes que me confere o n.º2 do art.º 69 da Lei n.º169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

determino que para o exercício das funções que me estão legalmente cometidas, me 

farei coadjuvar pelos Vereadores executivos, nas funções abaixo discriminadas: ------  

 ----------  - Vereador Carlos Miguel Castanho Espada Teles: ----------------------------------  

 ----------  - Gestão de recursos humanos;------------------------------------------------------------  

 ----------  - Cultura e património histórico; ------------------------------------------------------------  

 ----------  - Museus e arquivo históricos; --------------------------------------------------------------  

 ----------  - Substituto legal do presidente, investido de todos os poderes, próprios ou 

delegados, que cabem ao presidente, nas faltas e impedimentos deste; ------------------  

 ----------  - Mercado Municipal; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Turismo; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Licenças policiais e fiscais; ----------------------------------------------------------------  

 ----------  - Licenciamentos transferidos do governo civil nos termos do Decreto-lei 

nº310/2002 de 18 de Dezembro; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Licenças, matriculas, livretes e transferências de propriedade e respectivos 

averbamentos, exames, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos 

nos casos legalmente previstos; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Feiras municipais e mercados; -----------------------------------------------------------  

 ----------  - Contra-ordenações e execuções fiscais; ----------------------------------------------  
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 ----------  - Inventário, cadastro e registo dos bens móveis e imóveis; -----------------------  

 ----------  - Seguros; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Finanças e contabilidade; ------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Aquisição de bens e serviços – inclui a aprovação do programa de 

concurso do caderno de encargos e adjudicação dentro dos limites estabelecidos na 

lei para o presidente da Câmara; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Armazém; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Fiscalização Municipal ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Executar as Opções do Plano e Orçamentos aprovados, bem como 

aprovar as suas alterações ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Autorizar tanto a realização como o pagamento de despesas orçamentais, 

nos mesmos termos em que a lei o permite ao Presidente da Câmara; --------------------  

 ----------  - Cobranças e arrecadação de receitas; -------------------------------------------------  

 ----------  - Outorgar contratos de qualquer natureza e valor nos mesmos termos em 

que a lei o permite ao Presidente da Câmara; -----------------------------------------------------  

 ----------  - Assinar e visar a correspondência com destino a quaisquer entidades ou 

organismos, nas matérias supra referidas; ---------------------------------------------------------  

 ----------  - Promover a publicação de editais, nas matérias supra referidas. ---------------  

 ---------- Em termos da Organização dos Serviços Municipais, a microestrutura 

envolvida é: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Divisão Administrativa e Financeira: -------------------------------------------------------  

 ----------  - Secção Administrativa -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Secção Financeira ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Secção de Aprovisionamento -------------------------------------------------------------  

 ----------  - Secção de Informação Gestão e Controlo Interno -----------------------------------  

 ---------- Divisão Técnica: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Armazém ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Mercados e Feiras ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Divisão Cultural: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Secção Administrativa -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Serviço de Cultura e Património ----------------------------------------------------------  
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 ---------- O Vereador, nas matérias supra referidas, fica com Delegação ou 

Subdelegação de competências, conforme os casos, investido de todos os poderes 

necessários e convenientes para o seu exercício e para desenvolver a eficácia e 

assegurar o pleno aproveitamento dos Serviços Municipais e respectivos recursos 

humanos e materiais. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vereadora Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira: ----------------------  

 ----------  - Acção Social; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Educação e ensino; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Saúde; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Juventude; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - CAIM ; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Habitação social; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Assinar e visar a correspondência com destino a quaisquer entidades ou 

organismos, nas matérias supra referidas; ---------------------------------------------------------  

 ----------   - Promover a publicação de editais, nas matérias supra referidas;--------------  

 ----------  Em termos da Organização dos Serviços Municipais, a microestrutura 

envolvida é: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Divisão Sócio Cultural: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Serviços de Educação e Ensino ---------------------------------------------------------  

 ----------  - Serviços de Saúde e Acção Social ------------------------------------------------------  

 ---------- Bibliotecas ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador, nas matérias supra referidas, fica com Delegação ou 

Subdelegação de competências, conforme os casos, investido de todos os poderes 

necessários e convenientes para o seu exercício e para desenvolver a eficácia e 

assegurar o pleno aproveitamento dos Serviços Municipais e respectivos recursos 

humanos e materiais. Aljustrel, 04 de Novembro de 2009. O Presidente, a) 

assinado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/24 

 ---------- Foi presente carta datada de 16 de Novembro de 2009, da Sociedade 

Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense, a solicitar a regularização da situação 
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da posse do edifício – Sede, pois só assim poderá formular uma candidatura ao 

Programa PRODER – Subprograma 3. --------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ceder a título gratuito o edifício em 

causa e autorizar o Sr. Presidente a outorgar o respectivo contrato de comodato. -----  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/24 

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª 31744-44-67ACRR/09 do Grupo Parlamentar do 

Partido Comunista a enviar cópia da pergunta formulada ao Ministério da Educação 

sobre a “Inexistência de espaço para a Associação de Estudantes na Escola 

Secundária de Aljustrel”. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/24 

 ---------- Foi presente, para apreciação, o Plano de Emergência Externo da ALMINA, 

Minas do Alentejo, SA. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade dar início ao 

processo de aprovação do mesmo junto da Autoridade Nacional da Protecção Civil – 

ANPC. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- OUTROS ASSUNTOS CONSIDERADOS URGENTES: ----------------------------  

 ---------- Seguidamente a Câmara deliberou por unanimidade nos termos do Art.º 83º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, incluir na ordem do dia mais os seguintes assuntos por reconhecer a 

urgência de deliberação imediata sobre os mesmos:  -------------------------------------------  

 ---------- LICENCIAMENTO SANITÁRIO---------------- ---------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/24 

 ---------- Foi presente o processo de licenciamento sanitário n.º 867, requerido por 

Victor Guerreiro Milhano, residente na Rua José Afonso, Bloco B, r/c Esq., em 

Aljustrel, referente a um veículo automóvel, destinado ao transporte e venda de 

azeite, bacalhau, produtos á base de carne, queijos e outros produtos alimentares. ---  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder o alvará sanitário ao veículo 

automóvel de matrícula 88-72-ZN, para venda de azeite, bacalhau, produtos à base 

de carne, queijos e outros produtos alimentares. -------------------------------------------------  

  --------- VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO ------------- -------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/24 
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 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 349 em que Alfredo Pardal Fialho, 

residente na Rua António Alexandre Raposo, n.º 5, em Aljustrel, solicita informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de 2 edifícios de habitação no Monte 

Barradas, sito na freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Aljustrel. ---------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente de acordo com 

o parecer da Divisão Técnica de 16/11/2009. -----------------------------------------------------  

  --------- CERTIDÃO DE DESTAQUE ------------------ ----------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/24 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 356 em que António Manuel Duarte 

Batalha, residente no Bairro do Malpique, lote 14, em Aljustrel, requer, na qualidade 

de proprietário do prédio urbano sito na Rua Luís de Camões e Rua Infante D. 

Henrique, em Aljustrel, inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 1929 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 2786/20030213, 

ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 6º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de 

Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, autorização para o 

destaque de uma parcela com a área coberta de 85,43 m2 e descoberta de 22,89 m2 

do referido prédio. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente, nem considerar 

a desanexação pretendida uma operação de loteamento, de acordo com o parecer 

da Divisão Técnica de 17/11/2009. -------------------------------------------------------------------  

  --------- LOTEAMENTO URBANO --------------------- ----------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/24 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 341 em que Adelaide Maria 

Bárbara e Outros, residente na Rua da Estação n.º 2, em Aljustrel, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, rectificação ao alvará 

de loteamento nº 3 de 2004/07/22. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a rectificação ao alvará de 

loteamento urbano n.º 3/2004, de 22/07, de acordo com o parecer da Divisão 

Técnica de 10/11/2009. ----------------------------------------------------------------------------------  

  --------- OBRAS PARTICULARES -------------------- -----------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/24 
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 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 353 em que Comércio de 

Iluminação e Equipamentos – H.S.M., Lda., com sede na Rua 31 de Janeiro n.º 5, 

em Aljustrel requer, em conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 

16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007 de 4 de 

Setembro, aprovação do projecto de arquitectura para construção de armazém e 

oficina, na Zona Industrial, Lote 21, em Aljustrel, a que se refere o processo de obras 

n.º 47/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura, 

conceder a aprovação final e o respectivo licenciamento de acordo com o parecer da 

Divisão Técnica de 17/11/2009. ------------------------------------------------------------------------  

  ---------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ACTA ------------- -------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 92º da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, foi elaborada 

minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos que depois de lida foi posta 

à votação tendo sida aprovada por unanimidade e assinada pelo Presidente e 

Vereadores presentes. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO  -------------- ------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a reunião eram 11:30 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, a qual vai ser 

presente à reunião seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

e pelo Secretário. ------------------------------------------------------------------------------------------   
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