ACTA N.º 05/2009
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03.MARÇO.2009
----------------Aos três dias do mês de Março de dois mil e nove, nesta vila de Arouca e Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência do seu
Presidente, senhor Eng.º José Artur Tavares Neves, e com a presença dos Vereadores senhores Dr.
Ângelo Alberto Campelo de Sousa, Albino Soares Oliveira, Dr. Óscar de Pinho Brandão, Belarmino
Soares Francisco, Dr. José Luís Alves da Silva e Adriano Soares Francisco. ------------------------------------------------Pelas 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------O senhor Presidente deu conta das conclusões do inquérito efectuado aos utentes do
Complexo Desportivo Municipal de Arouca que teve em vista a sua avaliação qualitativa. ------------------------------Seguidamente o Vereador senhor Belarmino Francisco pediu a palavra para:-------------------------------1. Perguntar porque motivo não vai ser colocado um novo cano para abastecimento
domiciliário de água na estradas desde a igreja de Várzea até ao lugar de Marecos, aproveitando o
facto da estrada estar já cortada em virtude das obras de remodelação da rede de águas pluviais,
podendo ser aproveitada a mesma vala para esse efeito.--------------------------------------------------------------------------2. Perguntar em que ponto está o projecto para o sítio arqueológico da Malafaia, Várzea,
que está ao abandono, com falta de limpeza, verificando-se a degradação das paredes descobertas e
taludes.------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A estas questões o senhor Presidente respondeu que:-------------------------------------------------------------1. Se está a procurar que a empresa Águas do Douro e Paiva assuma a obrigação de
construir a adução da água em alta àquela parte do concelho, estando a empresa a efectuar os estudos
para o efeito, não se justificando a colocação de nova conduta de abastecimento de água sem ter a
certeza de que os estudos vão coincidir com o traçado da estrada, a que acresce o facto de não se
prever para já a repavimentação integral do piso;----------------------------------------------------------------------------------2. O projecto para a beneficiação do sítio está pronto, sendo intenção da Câmara
candidatar a sua concretização a fundos que irão ser geridos pela ADRIMAG; que, entretanto, irá ser
efectuada a limpeza do local e, possivelmente, proceder-se à vedação provisória do sítio. -------------------------------O Vereador senhor Dr. José Luís Silva pediu a palavra para: ---------------------------------------------------1. Falar novamente da questão dos parques infantis, designadamente da falta de limpeza
do situado no Parque Milénio e do arrastar das obras do localizado no Parque da Zona Central;---------
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--------------- 2. Perguntar quais são os critérios para a transferência de competências para as Juntas de
Freguesia executarem obras previstas nas GOP do ano em curso. ------------------------------------------------------------- A estas questões o senhor Presidente respondeu que: ------------------------------------------------------------ 1. Está a ser feita a limpeza diária do Parque do Milénio e que o atraso na conclusão dos
trabalhos do Parque da Zona Central se deve ao incumprimento do adjudicatário do prazo fixado; -------------------- 2. Os pedidos de delegação de competências que já foram recebidos serão, em princípio,
agendados para a próxima reunião e serão atendidos tendo sempre presente a execução orçamental na
parte da receita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Dr. Óscar Brandão pediu também a palavra para:---------------------------------------- 1. Referindo-se sobre a possível construção de uma central de biomassa no concelho
recentemente anunciada, não criticando a opção, criticou o facto dessa opção ter sido tomada sem
antes ter sido discutida pelo executivo; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sobre a promessa que o senhor Presidente fez no início do seu mandato relativamente
à recuperação de quintas abandonadas, colocou as seguintes questões:------------------------------------------------------- a) o que foi feito;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) que equipa foi constituída;------------------------------------------------------------------------------------------ c) que técnicos foram envolvidos;------------------------------------------------------------------------------------ d) que acordo ou protocolo foi estabelecido com a Universidade de Aveiro; ------------------------------- e) que custos houve;----------------------------------------------------------------------------------------------------- f) quantas quintas abandonadas foram recuperadas; -------------------------------------------------------------- g) quantos empregos foram criados; --------------------------------------------------------------------------------- 3. Perguntar o que foi feito para a recuperação das casas florestais para alojamento
temporário, cujo anúncio foi feito pelo senhor Presidente em Setembro de 2006;------------------------------------------ 4. Perguntar se tem conhecimento da situação social de uma pessoa que terá sido
abandonada pela família e que estará a dormir no Museu Municipal;--------------------------------------------------------- 5. Perguntar se se confirma a existência de escolas do ensino básico com a cobertura
executada em fibrocimento, material que se reconhece potencialmente cancerígeno; ------------------------------------- 6. Perguntar para quando está prevista a recuperação do piso da estrada de acesso à
freguesia de Canelas, obra prevista nas GOP do ano em curso. ---------------------------------------------------------------- A estas questões o senhor Presidente respondeu que: ----------------------------------------------
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----------------1. Depois de um jornal local ter divulgado a intenção da construção da central de
biomassa, se viu na necessidade de convocar a imprensa para, conjuntamente com o senhor Presidente
da Câmara de Castelo de Paiva dar pública nota desse projecto; ---------------------------------------------------------------2. Quando tentou implementar o projecto no terreno sentiu que não havia receptividade
principalmente por parte dos proprietários das quintas e das casas de caseiro; que com a crise
económica e social que se vive actualmente está a ser retomado o processo, não tanto já na
perspectiva da produção biológica mas mais com um cariz eminentemente social, havendo já alguma
adesão das pessoas;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. O projecto não morreu, estando a ser desenvolvido em conjugação com o Ministério
da Agricultura, nomeadamente no que se refere à transferência da propriedade das casas para o
Município;-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Não tem conhecimento da situação. -------------------------------------------------------------------------------5. A escola da Boavista, em Santa Eulália, está coberta com aquele material;-------------------------------6. A realização da obra não tem ainda data prevista;-------------------------------------------------------------II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------01. ACTA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a acta n.º 04/2009, relativa à reunião ordinária de
17 de Fevereiro último. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprová-la.--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ---------------------------------------------------------------------------Nada a registar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:--------------------Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 41, do dia de ontem, que apresenta
um saldo em disponibilidades no valor global de €1.505.012,08 (um milhão quinhentos e cinco mil e
doze euros e oito cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos valores
de, respectivamente, €677.325,76 (seiscentos e setenta e sete mil trezentos e vinte e cinco euros e
setenta e seis cêntimos) e €810.235,27 (oitocentos e dez mil duzentos e trinta e cinco euros e vinte e
sete cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 4.ª E 5.ª
ALTERAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------- Foram presentes à consideração da Câmara as 4.ª e 5.ª alterações às Grandes Opções do
Plano para o ano em curso, instruídas com os mapas discriminativos dos projectos/acções a alterar,
resultando da primeira a diminuição da dotação global definida no valor de €125.100,00 (cento e vinte
e cinco mil e cem euros) e da segunda um reforço da mesma dotação no valor de €148.500,00 (cento e
quarenta e oito mil e quinhentos euros), documentos que se dão aqui como reproduzidos e a fazer
parte integrante desta acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar os
documentos que antecedem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 4.ª E 5.ª ALTERAÇÕES: --------------- Foram presentes as 4.ª e 5.ª alterações ao Orçamento para o ano em curso, acompanhadas
dos mapas de discriminação respectivos, em que são reforçadas várias rubricas com os valores globais
de, respectivamente, €205.500,00 (duzentos e cinco mil e quinhentos euros) e €148.500,00 (cento e
quarenta e oito mil e quinhentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte
integrante desta acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar os
documentos que antecedem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------06. ENSINO BÁSICO/TAREFEIRAS NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
ESCARIZ – ASSOCIAÇÕES DE PAIS – SUBSÍDIOS: ----------------------------------------------------------------- Pela Divisão de Educação e Acção Social foi presente a seguinte informação:----------------------------- “Durante o ano lectivo transacto, foram realizadas diversas reuniões de preparação do
ano lectivo 2008/2009 com os Conselhos Executivos dos respectivos Agrupamentos de Escolas. --------------------- Numa das reuniões ficou acordado que a Câmara Municipal deixaria de protocolar com
as Associações de Pais para colocar tarefeiras nas escolas, mas que essa responsabilidade ficaria a
cargo do Agrupamento de Escolas a quem a Câmara atribuiria trimestralmente um subsídio para fazer
face às despesas. Foi pedido parecer ao Sr. Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas EDV Sul,
que nos transmitiu pessoalmente que poderíamos utilizar este procedimento. ---------------------------------------------- O Agrupamento de Escariz, em Setembro, procedeu à colocação das tarefeiras nas
respectivas escolas, atribuindo-lhes a carga horária face às necessidades da escola, exercendo as
tarefeiras, funções de vigilância das crianças e limpeza.------------------------------------------------------------------------- Em meados do mês de Outubro o Agrupamento comunicou que não poderia proceder ao
pagamento, pois os Serviços Administrativos terão informado que isso não seria possível. Poderiam
receber um subsídio da Câmara, mas não poderiam canalizá-lo para horas de tarefeira. --------------------
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----------------Nesse sentido e depois de analisadas diversas alternativas com o Agrupamento de
Escolas, e posterior reunião com o Sr. Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas de Entre Douro e
Vouga Sul, foi possível desbloquear o pagamento das horas das tarefeiras.--------------------------------------------------Entretanto a Câmara aprovou a atribuição do subsídio só que, em reunião recente entre o
Agrupamento de Escolas, o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Coordenador da Equipa de Apoio às
Escolas de Entre Douro e Vouga Sul, fomos informados que ainda não é possível atribuir subsídio aos
agrupamentos de escolas para que estas possam contratualizar as horas de tarefeiras. -------------------------------------O Sr. Coordenador comprometeu-se a desbloquear a verba necessária para pagamento
das horas de Dezembro e Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, propõe-se que a Câmara atribua o subsídio, de acordo com o valor/hora de 2,82€
pago pelo Ministério da Educação relativo às horas de tarefeiras de Fevereiro até ao final do ano
lectivo, às seguintes associações: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Pais de Chave: 4.159,50€ (quatro mil cento e cinquenta e nove euros e
cinquenta cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Pais de Escariz: 3.812,64€ (três mil oitocentos e doze euros e sessenta e
quatro cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Pais de Mansores: 2.501,34€ (dois mil quinhentos e um euros e trinta e
quatro cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Pais de Fermedo e Mato 5.817,66€ (cinco mil oitocentos e dezassete euros
e sessenta e seis cêntimos).”------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir os subsídios
propostos. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07. ENSINO BÁSICO/ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – NORMAS PARA A
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O PAGAMENTO DAS REFEIÇÕES
ESCOLARES:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pela Divisão de Educação e Acção Social foi presente a proposta de normas para a
concessão de auxílios económicos nas refeições escolares para o ano lectivo de 2009/2010. ----------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto
para estudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08. ENSINO BÁSICO/AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESCARIZ – INGLÊS
– SUBSÍDIO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------- Na sequência da deliberação tomada na reunião do passado dia 20 de Janeiro, foi
novamente presente a seguinte informação da Divisão de Educação e Acção Social: ------------------------------------- “De acordo com o Despacho n.º 14460 de 26 de Maio de 2008 e com o Protocolo
estabelecido com o Agrupamento de Escolas de Escariz relativamente às Actividades de
Enriquecimento Curricular, a Câmara Municipal deverá atribuir trimestralmente um subsídio ao
Agrupamento de Escolas devido aos recursos humanos dispensados por este para as actividades de
enriquecimento curricular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em causa, estão três professoras de Inglês da EB2,3 de Escariz que nas horas de
estabelecimento estão a dinamizar o Inglês numa turma do 1° CEB para fazer face a uma das lacunas
apontadas no relatório de Avaliação Externa do Agrupamento de Escolas que dá conta da falta de
articulação entre o 1° Ciclo e o 2° Ciclo e também do elevado nível de insucesso no Inglês no 5°/6°
Ano de Escolaridade, que não revela melhorias com a implementação do ensino de inglês no 1.º CEB.
O subsídio face ao 1.º Trimestre é de 759,20 € correspondente a 65 Horas dadas pelas professoras nas
actividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O custo anual será de aproximadamente 2394,40 €. A transferência terá de ser realizada
por trimestre, pois só no final desse é que é possível saber se o número efectivo de aulas dadas e
consequentemente o valor a transferir.” --------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto
para estudo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09. CULTURA/AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE FERMEDO
(EDIFÍCIOS ANEXOS À CASA DA CULTURA DE FERMEDO) - BIBLIOTECA E SALÃO
POLIVALENTE – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: --------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 1.696, em 16 de
Fevereiro findo, de Construções Carlos Pinho, Ld.ª, adjudicatária da empreitada em epígrafe, a
solicitar a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos respectivos.------------------------------------------------ Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, prorrogar o prazo até 31 de Março corrente.---------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Dr. José Luís Silva ausentou-se da reunião. -----------------------------------------------10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/PAD – PRODUÇÕES DE ACTIVIDADES
DESPORTIVAS, S. A. – VOLTA A PORTUGAL DO FUTURO – APOIO: ---------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 1.769, em 18 de Fevereiro findo, de PADProdução de Actividades Desportivas, Ld.ª, promotora da Volta a Portugal do Futuro em bicicleta, a
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dar nota da intenção de realizar em Arouca o fim de uma etapa e o início de outra, solicitando o apoio
da Câmara para esse efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, suportar os encargos
com o alojamento das equipas e da organização até ao limite máximo de €2.500,00 (dois mil e
quinhentos euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. URBANIZAÇÃO/ARRANJO URBANO DO CENTRO DO BURGO – 4.º
ANTEPROJECTO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o anteprojecto do projecto para o Arranjo Urbano
do Centro do Burgo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele anteprojecto. ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. URBANIZAÇÃO/ARRANJO URBANO DO CENTRO DO BURGO –
AQUISIÇÃO DE TERRENO: -------------------------------------------------------------------------------------------------Por proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, adquirir a Fernão Vaz Pinto da Fonseca de Sá Pereira e Castro e outros, para ser
integrada no arranjo urbanístico do Centro Urbano do Burgo, uma parcela de terreno com a área de
1.151,62 m², a destacar dos prédios rústicos sitos no lugar e freguesia do Burgo, descrito na
Conservatória do Registo Predial sob os números 00323, 00324 e 00325, inscritos na matriz sob os
artigos números 2.501, 2.504 e 2.505, pelo valor de €22.364,46 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e
quatro euros e quarenta e seis cêntimos) e demais condições que venham a ser acordadas com o
senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. REDE DE ESGOTOS/CONSTRUÇÃO DA ETAR DO VALE DE AROUCA –
REVISÃO DE PREÇOS:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os cálculos da revisão de preços provisória
relativa à empreitada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, aprovar aquela revisão de preços, no valor de €39.807,31 (trinta e nove mil oitocentos e
sete euros e trinta e um cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------14. CEMITÉRIOS/JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS – CAPELA
MORTUÁRIA – COMPARTICIPAÇÃO: -------------------------------------------------------------------

03.03.2009

--------------- Foi presente o ofício registado sob o número 1.340, em 9 de Setembro findo, da Junta de
Freguesia de Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a remodelação de
edifício para Casa Mortuária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, comparticipar com a
importância de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros), pagável de acordo com o andamento dos
trabalhos.--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. REDE VIÁRIA/CAMINHO AGRÍCOLA DE PONTE DE CELA A REGADA,
SOUTELO E BOUÇA - PROJECTO DE EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO: ------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a alteração ao projecto de execução do caminho
agrícola de Ponte de Cela a Regada, Soutelo e Bouça. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela
alteração do projecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. LICENCIAMENTO DE OBRAS/FRANCISCO ANTÓNIO DUARTE DOS
SANTOS, (SÁ, SANTA EULÁLIA): ----------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 8/09, de Francisco António Duarte dos Santos,
residente em Sá, Santa Eulália, acompanhado do requerimento registado sob o número 97/DGU, em
21 de Janeiro último, a solicitar o licenciamento com vista a construir muros no terreno sito no
referido lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DGU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------17. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ÂNGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA
OLIVEIRA, (FUNDO DE VILA, MOLDES): ----------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 58/08, de Ângela Maria Ribeiro de Almeida
Oliveira, residente em Bonjardim, Santa Eulália, acompanhado do requerimento registado sob o
número 56/DGU, em 13 de Janeiro findo, a solicitar o licenciamento com vista à construção de
habitação e muros, a levar a efeito no lugar de Fundo de Vila, freguesia de Moldes.-------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DGU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------18. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DA VIA DE
LIGAÇÃO DO PARQUE DA ZONA SUL A SUB-RIBES – AUTO N.º 2:-----------------------------
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----------------Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 2,
referente à empreitada em epígrafe, no valor de €14.437,59 (catorze mil quatrocentos e trinta e sete
euros e cinquenta e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------III — OUTROS ASSUNTOS:-----------------------------------------------------------------------------------19. DIVERSOS/FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÁGUAS BRAVAS – KAYAK
EXTREMO – PRÉMIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação tomada na reunião de 21 de Outubro do ano findo a Câmara aprovou os
regulamentos das provas de rafting competição e Kayak extremo incluídas no programa do Festival
Internacional de Águas Bravas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------No entanto, por lapso, não foram previstos no regulamento da prova de kayak os prémios
a atribuir aos concorrentes desta prova, embora a sua atribuição sempre tenha estado subjacente à
realização daquela prova, pelo que se torna necessário determinar o valor daqueles prémios. ---------------------------Porque este assunto não estava incluído na ordem do dia, a Câmara deliberou, decorrida
votação nominal e por unanimidade, reconhecer a urgência na deliberação imediata do assunto, de
modo a permitir o atempado pagamento dos prémios aos respectivos concorrentes premiados. -------------------------Por proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou, pela mesma votação e forma,
aprovar a atribuição dos seguintes prémios:-----------------------------------------------------------------------------------------1.º classificado - €550,00 (quinhentos e cinquenta euros);-------------------------------------------------------2.º classificado – 250,00 (duzentos e cinquenta euros); ----------------------------------------------------------3.º classificado - €150,00 (cento e cinquenta euros).-------------------------------------------------------------IV — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------------------Nada a registar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA:----------------------------------------------------------------------------------Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente acta em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 93.º, da
Lei 169/99, de 18 de Setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. -----------------------------------------------------------Eram 17 horas e 20 minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, que, achada conforme, vai ser
assinada pelo senhor Presidente e por mim,

,

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira que a redigi. ------------------------------------------------------

