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- ATA N.º 06/2012 -  

 
 ---------- Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, na sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu extraordinariamente a 

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

 ----------  Presidente da mesa:  ---------------------------------- Francisco Correia Mestre  

 ---------- 1º Secretário:  ----------------------------------------Maria da Graça Góis Belchior 

 ---------- 2º Secretário: ------------------------------ Manuel Francisco Custódio Baltazar   

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

 ---------- Feita a chamada verificou-se a falta dos seguintes membros:  -------------------- 

 ---------- Fernando Manuel Batista de Brito Ruas, substituído por Sónia Isabel Maria 

Calhau.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Aida da Silva Godinho, substituída por José Francisco da Luz Soares. --------- 

 ---------- João Manuel Rego Mendinhos Afonso, substituído por Luis Gabriel Tonim 

Zarco Rebola Neto. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente, Nelson 

Domingos Brito, e pelos Vereadores, Carlos Miguel Castanho Espada Teles, 

Manuel Francisco Colaço Camacho e Manuel Joaquim Martins Frederico. --------------  

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

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO ----------------------------------------------------- 

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

 ---------- Após verificação da existência de quórum foi pelo Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 19,00 horas, com os pontos 

constantes da seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------- 

 ---------- A – ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- B1 – RATIFICAÇÃO DO PARECER EMITIDO AO ABRIGO DO DISPOSTO 

NA LEI N.º22/2012, DE 30 DE MAIO. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi presente para ratificação o Parecer emitido ao abrigo do disposto na Lei 

n.º22/2012, de 30 de maio, elaborado pela comissão criada para esse efeito, que se 

dá aqui por integralmente reproduzido e que faz parte integrante da presente ata. ----- 
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 ---------- Apreciado o documento e posto à votação a Assembleia deliberou por 

unanimidade ratificar o Parecer emitido ao abrigo do disposto na Lei n.º22/2012, de 

30 de maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B2 – PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL – PAEL. ------------------ 

 ---------- Pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara foi introduzido o assunto referindo que: - 

 ---------- “A atual situação económica e financeira do País e a execução em curso do 

Programa de Ajustamento Económico e  Financeiro (PAEF), o qual estabelece 

metas de consolidação orçamental das contas públicas nacionais, em especial de 

redução do montante dos pagamentos em atraso, conduziram à aprovação da Lei 

n.º 43/2012, de 28 de agosto, que cria o Programa de Apoio à Economia Local 

(PAEL).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O PAEL visa permitir a revitalização das economias locais e facilitar a 

regularização do pagamento de dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias 

à data de 31 de Março de 2012. Este programa tem igualmente como objetivo 

contribuir para o reforço da sua liquidez e para a manutenção e recuperação de 

emprego.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No âmbito do PAEL, o Governo compromete-se a disponibilizar uma linha de 

crédito até ao montante de 1.000 milhões de euros para pagamento de dívidas 

vencidas há mais de 90 dias. O montante de 1000 milhões de euros tem de estar 

coberto pelo limite das operações ativas de 2012.  --------------------------------------------- 

 ---------- O programa dirige-se apenas às dívidas registadas na Direção-Geral das 

Autarquias Locais e divide-se em duas medidas: ----------------------------------------------- 

 ----------  - A primeira destina-se às autarquias em situação de desequilíbrio estrutural 

e com pedido de reequilíbrio financeiro apresentado ao Estado, caso no qual o 

contrato de financiamento tem o prazo máximo de vigência de 20 anos e o montante 

máximo de financiamento obrigatório igual a 100% do montante elegível; ---------------- 

 ----------  - A segunda destina-se às dívidas em atraso pelo menos há 90 dias, tem 

um prazo máximo de vigência de 14 anos e os contratos podem cobrir entre 50 a 

90% das dívidas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Há 263 municípios em condições de usufruir deste programa, dos quais 53 

inserem-se no primeiro grupo e 210 no segundo. O município de Aljustrel no 

segundo grupo, Programa II. ------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- As autarquias que estabeleçam um contrato ao abrigo do PAEL têm um 

conjunto de obrigações e estão previstas penalizações no caso de aumento do 

endividamento no período da execução do contrato, referindo o diploma 

expressamente que «a celebração do contrato de empréstimo não pode conduzir ao 

aumento do endividamento líquido do município conforme estabelecido na Lei das 

Finanças Locais». --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Neste sentido, de acordo com a informação publicada pela DGAL, o 

montante elegível para a Município de Aljustrel é de 2.069.079,43 € que resulta do 

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ---------- Face ao volume das dívidas a mais de 90 dias a 31/03/2012, iremos optar 

por solicitar o financiamento que corresponde a 1.564.990,55 €, pelo período de 14 

anos. Como definido no n.º1 do artº 6º da Portaria n.º 281-A/2012, a taxa de juro do 

empréstimo é a correspondente à do custo do financiamento da República 

Portuguesa, acrescida de 15 pontos base.  ------------------------------------------------------- 

 ---------- Importa referir que, por via das restrições emanadas do Orçamento do 

Estado concretizadas em 2012, à semelhança do que já havia acontecido em 2010 e 

2011, as transferências para a Câmara de Aljustrel sofreram um corte de 300.000 €, 

relativamente ao exercício orçamental transato. ------------------------------------------------- 
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 ---------- Os sucessivos cortes nas transferências para as autarquias vieram agravar a 

já débil situação das tesourarias da maioria dos municípios portugueses e a 

fomentar o aumento do seu endividamento. No caso do Município de Aljustrel e 

tomando como referência o período decorrente entre Janeiro de 2010 e Setembro de 

2012, os cortes nas transferências ascendem já a 1.420.063 €.  ---------------------------- 

 ---------- Para agravar mais ainda a situação, o acesso ao crédito foi vedado, privando 

os municípios de um instrumento importantíssimo para o seu financiamento. Para se 

ter uma ideia da importância deste instrumento no financiamento da atividade 

municipal, recorde-se que o próprio Município de Aljustrel durante o período 

decorrente entre 2005 e 2009 teve a necessidade de contratar empréstimos no valor 

de 3.029.951,78 €. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Face à situação financeira e económica que vivemos, foi exigido aos 

municípios que ajustassem a sua atividade e as suas pesadas estruturas á nova 

legislação, o que na maior parte dos casos não foi conseguido devido ao facto dos 

municípios estarem organizadas com estruturas de recursos humanos pesadas, em 

contraste com os modelos de gestão pensados nas atuais lógicas subjugadas 

apenas a normativos economicistas, que não tem em consideração as lógicas 

específicas de cada território e a realidade única de cada autarquia.  --------------------- 

 ---------- Esta situação, aliada à publicação da Lei dos Compromissos aliada ao 

avolumar de pagamentos em atraso, veio ameaçar paralisar a atividade autárquica, 

visto que a nova lei limita os municípios ao simples pagamento de dívidas e 

despesas já realizadas, limitando a aquisição de qualquer bem ou serviço, 

colocando em causa a autonomia do poder local, impedindo os Municípios de 

exercer as funções e competências que são da sua responsabilidade. -------------------- 

 ---------- Importa igualmente referir que em 2012 as despesas de investimento 

orçamentadas reduziram de forma ligeira relativamente ao exercício anterior. Esta 

manutenção da dotação procurou garantir a estratégia já iniciada no exercício 

orçamental transato de concretizar prioridades e projetos estratégicos para o 

concelho, por via das garantias já alcançadas de cofinanciamento comunitário, 

condição fundamental para a concretização de investimentos de grande monta, 

como são o caso do Centro Escolar “Vipasca”, Regeneração Urbana das 
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Freguesias, Requalificação do Cine Oriental, Piscinas Municipais Cobertas, entre 

outros. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que diz respeito às despesas correntes, é de realçar o esforço de 

racionalização das mesmas, que reduziram ligeiramente em orçamento, esforço que 

acabou por não ser compensado pelo forte aumento de impostos associados a 

vários custos ocorrido já em 2012 (nomeadamente de combustíveis, eletricidade, 

água), muito por via do aumento do IVA para 23%.  -------------------------------------------- 

 ---------- Perante o contexto descrito acima, o Município de Aljustrel não tem outra 

alternativa se não a de avançar para o PAEL, como resposta à sua situação 

financeira delicada, garantindo a liquidação das dívidas de curto prazo, o 

cumprimento da legislação em vigor, o cumprimento das suas competências e a 

sustentabilidade financeira futura do município. Permitindo ainda que se possa 

avançar com alguns projetos novos e avançar para honrar compromissos já 

assumidos, que de outra forma seriam impossíveis concretizar. ---------------------------- 

 ---------- Referiu ainda que adesão ao PAEL implica a elaboração e aprovação de um 

PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO que consta do seguinte: -------------------------- 

 ---------- REDUÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DA DESPESA CORRENTE E DE CAPITAL --------------------   

 ---------- Este executivo tem tido como uma das suas prioridades a redução dos 

custos, mantendo a qualidade da prestação de serviços públicos municipais às 

populações. Desde que entrou em funções, em 2009, foram renegociados inúmeros 

contratos, com os mais variados objetos, que proporcionaram de imediato 

poupanças significativas, como, por exemplo, contratos de seguros, que baixaram 

cerca de 50.000 € e de telecomunicações, que reduziram cerca de 10.000 €. Estas 

duas iniciativas, só por si, projetados até à presente data, geraram uma poupança 

de 150.000 €. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em 2011, com o objetivo sempre presente da diminuição de custos, 

desenvolveu-se um Plano Municipal de Contenção de Despesas que pretendeu 

gerar poupanças em toda a linha operacional. O plano, participado pelos 

trabalhadores do município, teve resultados mensuráveis, dos quais destacamos a 

despesa com material de escritório, com uma redução de 30 %, e responsabiliza 

cada trabalhador por poupar ao máximo no desempenho das suas funções. ------------ 
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 ---------- Como demonstrado, o município de Aljustrel desde 2010 que tem vindo a 

tomar medidas que têm produzido uma poupança significativa nos custos suportados 

no desenvolvimento da sua atividade. Saliente-se o esforço de redução nos 

orçamentos anuais, em 2010 o valor do orçamento era de 17.177.026 € e em 2012 é 

de 16.185.945 €. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ao nível dos custos com pessoal também contamos reduzir cerca de 1,5%. 

Esta redução é líquida, considerando o valor da poupança com o n.º 4 do artº 65.º da 

LOE, o que demonstra o esforço desenvolvido na redução da despesa, tentando 

nunca comprometer a qualidade das prestações de serviços às populações. ----------- 

 ---------- Pretendemos ainda tomar algumas medidas adicionais de controle da 

despesa, com o objetivo de diminuir as aquisições de bens e serviços em 2%, como 

por exemplo: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Redução do custo da iluminação pública através da racionalização da 

utilização; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cancelar obras previstas para este ano de melhoramentos no edifício da 

autarquia; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cancelar as atividades relacionadas com a geminação com a vila francesa 

de HEM; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cancelar as escavações arqueológicas (projeto Vipasca); ------------------------- 

 ---------- Cancelar o projeto de ampliação e melhoramento da iluminação pública; ------ 

 ---------- Reduzir o projeto de melhoramento da rede de sinalização vertical e 

horizontal; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Reduzir despesa com a Feira do Campo Alentejano; -------------------------------- 

 ---------- Reduzir despesa com a Feira Vin&Cultura;--------------------------------------------- 

 ---------- Reduzir despesa com os diversos eventos culturais e desportivos ao longo 

do ano;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Com a entrada em vigor este ano das normas de utilização e cedência de 

viaturas municipais, também se perspetiva uma redução do custo com transportes.--- 

 ---------- O total da despesa do município irá descer nos próximos anos como 

demonstrado nos mapas do plano de ajustamento. Nos Anos de 2012 e 2013 esse 

decréscimo de receita não se verifica devido às despesas de capital, pois o 
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município tem uma série de obras em execução, cujos prazos coincidem com estes 

dois anos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Centro Escolar Vipasca; --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Remodelação do Cine- Oriental; ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Ampliação da piscina municipal; ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Regeneração urbana de Messejana; ----------------------------------------------------- 

 ---------- Regeneração urbana do Carregueiro; --------------------------------------------------- 

 ---------- Regeneração urbana de Montes Velhos. ----------------------------------------------- 

 ---------- Todas estas obras têm financiamento assegurado pelo QREN e encontram-

se todas elas em avançado estado de execução, não podendo ser suspendidas. ------ 

 ---------- OTIMIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao nível da receita também nos propomos a tomar medidas, apesar de em 

2010 a autarquia já ter efetuado uma revisão das suas tabelas de taxas e preços, 

nomeadamente foram aumentados os preços da água e dos resíduos bem como da 

generalidade das rúbricas dessas tabelas. Esses aumentos levaram a um 

crescimento da receita. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Neste momento, com o objetivo de otimizar a receita vamos aumentar os 

preços de utilização de certas infraestruturas (Cinema, Piscinas descobertas, 

Piscinas cobertas, Pavilhão, ginásio). Estes aumentos serão em média acima dos 25 

%.  -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- IMI – Ao nível deste imposto projetamos um aumento resultante da 

atualização que está ser realizada ao nível Nacional, bem como do facto de se 

esperar o fim das isenções de muitas casas resultantes do boom da construção dos 

anos 90. Assim prevemos um aumento de 3 % em 2013, de 2,5 % em 2014 e nos 

anos seguintes de 1%. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Derrama – Apesar da crise existem no Concelho 2 empresas exportadoras, 

uma na área dos explosivos, outra na área mineira, que fizeram grandes 

investimentos e que estão neste momento a entrar no período pós payback dos 

investimentos, pelo que se prevê um aumento da receita deste imposto na ordem 

dos 60% para o próximo ano. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- REGULAMENTO CONTROLO INTERNO -------------------------------------------------------------------  

 ---------- A autarquia possui um regulamento de controlo interno. ---------------------------- 
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 ---------- Por forma a regular e optimizar algumas áreas o Município dispõe ainda dos 

seguintes regulamentos em vigor: ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Normas de utilização e cedência de viaturas municipais; --------------------------- 

 ---------- Regulamento municipal das taxas e outras receitas municipais e tabela de 

taxas; --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Regulamento municipal de publicidade do concelho de Aljustrel; ----------------- 

 ---------- Regulamento municipal de edificações e urbanismo (RMEU); --------------------- 

 ---------- Regulamento municipal de resíduos sólidos e higiene urbana no concelho de 

Aljustrel; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Regulamento do serviço de abastecimento de água;  ------------------------------- 

 ---------- Regulamento de funcionamento do centro municipal de acolhimento de 

micro-empresas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concretizamos este plano com a intensificação do ajustamento municipal 

nos primeiros 5 anos de vigência do PAEL, sendo que a partir de 2017 

consideramos os valores com preços constantes, ou seja sem variações. --------------- 

 ---------- Face ao exposto solicita-se à Assembleia Municipal autorização para o 

Município de Aljustrel aderir ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL); 

autorização para a contratação do empréstimo no valor de 1.564.990,55 €, nas 

condições acima descritas e a aprovação do Plano de Ajustamento Financeiro. -------- 

 ---------- Em relação a este ponto o Presidente da Junta de Freguesia de Aljustrel 

quis deixar em ata o seguinte: “Numa visão geral, concordo com o empréstimo, 

tendo em conta que a taxa de juro é bastante razoável e também porque para fazer 

face á conjuntura atual e cumprir a lei dos compromissos é importante criar 

almofadas de tesouraria, para fazer face ao cumprimento das obrigações de forma a 

satisfazer o bem comum, assim como cumprir com as opções estratégicas em prol 

do concelho. No entanto este Programa de Apoio à Economia Local ( PAEL), para 

ser analisado em concreto, deve ser conjugado com os Orçamentos e contas de 

gerência, permitindo assim verificar que os investimentos são canalisados para 

situações prioritárias nomeadamente, infraestruturas básicas e arruamentos 

degradados; Limpeza urbana, ambiente e requalificação dos espaços públicos; 

Divulgação e promoção do Concelho; Executar obras com financiamento, etc. --------- 

 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º6/2012  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 03 DE OUTUBRO DE 2012  

 
 

 ---------- Em termos futuros e uma vez que se está a falar de um programa de apoio à 

Economia local, deve ter-se especial atenção ao cumprimento das obrigações com 

os fornecedores e comércio local.” ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Antes da votação e após discussão entre as duas bancadas, foi o mesmo a 

votação tendo obtido o seguinte resultado: 10 votos a favor da bancada do PS e 10 

votos contra da bancada da CDU, tendo apresentado declaração de voto para 

justificar a sua votação, que a seguir se transcreve. -------------------------------------------- 

 ---------- Assim e porque o Sr. Presidente exerceu o voto de qualidade, a Assembleia 

deliberou aprovar a proposta de adesão ao Programa de Apoio à Economia Local 

(PAEL); autorizar a contratação do empréstimo no valor de 1.564.990,55 €, pelo 

período de 14 anos, à taxa de juro correspondente à do custo do financiamento da 

Republica Portuguesa, acrescida de 15 pontos base e aprovar o Plano de 

Ajustamento Financeiro. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Os eleitos da Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal de 

Aljustrel vêm desta forma expressar o seu VOTO CONTRA à proposta do executivo 

municipal, que igualmente não recolheu os votos favoráveis dos vereadores eleitos 

da CDU (votaram contra) sobre a proposta de candidatura do município ao 

denominado Plano da Apoio à Economia Local (PAEL). -------------------------------------- 

 ---------- Este expediente agora proposto pelo atual executivo vem demonstrar a 

falência das opções que prosseguiu, pois tais opções vieram confirmar, num curto 

espaço de tempo o fracasso indisfarçável que poderemos constatar. Registamos 

com mágoa, que não obstante as dificuldades por que passam a generalidade dos 

municípios, o nosso ascende ao “quadro de honra” dos que estão à beira da falência 

financeira no nosso distrito. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O recurso ao crédito, direcionado para a execução de ações e obras 

concretas, se bem fundamentadas, terão eventualmente a nossa aprovação, pois 

trata-se de um mecanismo corrente para acorrer a situações que em dado momento 

a conjuntura aconselha. Ou seja: perante a possibilidade de realizar obras de 

reconhecido mérito e de oportunidade comprovada e se simultaneamente exista 

capacidade de endividamento que não comprometa o futuro, responsavelmente os 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º6/2012  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 03 DE OUTUBRO DE 2012  

 
 

municípios poderão e deverão antecipar e porventura tornar possível de forma 

derradeira esses mesmos investimentos. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Analisando os pressupostos aduzidos que conduziram a esta tomada de 

posição pela maioria, poderemos concluir que o caminho proposto poderá ter 

consequências deveras gravosas e eventualmente para um possível bloqueio no 

futuro próximo e porventura para a próxima geração. Ou seja: este compromisso, 

amarra o município por 14 anos, manietando a sua ação e por outro lado, caso não 

se satisfaçam os compromissos agora assumidos, assistiremos a um redobrado 

esforço por parte dos nossos munícipes com a introdução de taxas, tarifas e 

impostos máximos, aumentando de forma significativa os seus encargos. Por outro 

lado, a lei que enquadra o Plano prevê sanções efetivas, nomeadamente a 

dissolução do órgão, em caso de incumprimento do Plano. A assunção deste Plano 

condiciona toda a atividade da câmara, subtraindo ações e atividades consolidadas, 

nomeadamente na área social, no ambiente e na promoção turística do concelho. ---- 

 ---------- Analisando o serviço da dívida a fornecedores e empreiteiros, constatamos 

que a mesma se reporta de forma significativa ao mandato vigente. São 

preocupantes as dívidas devidas em especial à empresa Águas Públicas do 

Alentejo, que somam o montante de 484.193,21 €, com início a partir de Março de 

2010 e à ADSE no valor de 46.341,58 €, igualmente com acumulação a partir de 

Março de 2010. Perguntamos, se estes incumprimentos não poderão vir a pôr em 

causa o abastecimento de água ao concelho bem como as contribuições devidas 

aos trabalhadores da autarquia? -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por outro lado, este Plano visa animar a economia local, contudo 

constatamos que as empresas locais não aparecem como beneficiárias do mesmo, 

porque a esmagadora maioria são de âmbito nacional, com ressalva para as duas 

situações já citadas, que poderão ter efeitos localizados. ------------------------------------- 

 ---------- Em suma: poderemos constatar que a situação financeira da Câmara 

Municipal de Aljustrel degradou-se de forma galopante, é indisfarçável e vem dar 

razão aos reparos entretanto produzidos pela CDU ao longo destes anos de vigência 

de mandato. O desespero instalado, as constantes faltas de cumprimento dos 

compromissos assumidos, o adiamento de obras fundamentais para o concelho 
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atestam as más opções entretanto tomadas. Por mais que a propaganda massiva 

produzida procure demonstrar o contrário. -------------------------------------------------------- 

 ---------- A CDU reserva-se para posteriormente demonstrar com dados concretos, as 

más opções entretanto prosseguidas, que se fossem evitadas, certamente não 

conduziriam à inevitabilidade, no entender dos seus executores, de recorrer a uma 

operação em tudo semelhante à adotada pelos dois últimos governos, ou seja: a 

submissão aos ditames da famigerada “Tróica”. Em suma, poderemos constatar que 

o frenesim gastador vai ter uma dolorosa fatura para o futuro da população de 

Aljustrel, porque em última instância, são os contribuintes da nossa terra que terão 

de pagar, em virtude dos desmandos do atual executivo em escassos três anos de 

mandato.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B3 – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------- 

 ---------- Não houve inscrições para a intervenção do público. -------------------------------- 

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

 ---------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO  -------------------------------------------------------- 

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

encerrada a sessão eram 22:10 horas. ------------------------------------------------------------ 

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

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

Presidente da mesa e pelos 1º e 2º Secretários. ------------------------------------------------  

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

 ---------- Presidente da Mesa -------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 1º Secretário ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 2º Secretário ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 


