ATA N.º 24/2017
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07.NOVEMBRO.2017
----------------- Aos sete dias do mês de Novembro de dois mil e dezassete, nesta vila de Arouca e Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência da sua
Presidente, senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e com a presença dos Vereadores senhores
António Brandão Tavares, Maria Fernanda da Conceição Oliveira, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, Fernando
Brandão Mendes, Vítor Carlos Costa Carvalho e Sandra Maria de Brito Monteiro de Melo. ---------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. --------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Vítor Carvalho pediu a palavra para: ------------------------------------------------------------------------ 1. Referir que na zona industrial de S. Domingos existem duas empresas que confrontam com
terrenos de particulares que se encontram arborizados, alertando para a necessidade de promover a sua
limpeza de forma a minimizar os riscos de incêndio; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Perguntar se as bocas-de-incêndio existentes na referida zona industrial estão a funcionar e se
têm sido feitos simulacros de incêndio; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Alertar para a falta de iluminação pública na mesma zona industrial de S. Domingos, existindo
várias lâmpadas apagadas, que importa remediar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Em sequência a senhora Presidente referiu que: ---------------------------------------------------------------------------------- 1. A Câmara tem a decorrer um procedimento para adjudicar os serviços de limpeza de todos os
terrenos municipais confinantes com zonas industriais e que vai solicitar aos serviços que informem quanto aos
terrenos particulares e à forma de obrigar os seus proprietários à respetiva limpeza; ------------------------------------------------------ 2. A informação de que dispõe é que todas as bocas-de-incêndio estão em condições de
funcionamento, e que quando se deteta que alguma não está em conformidade é sinalizada junto da empresa
Águas do Norte; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Vai encarregar os serviços de verificarem a situação de imediato. -------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Mendes pediu a palavra para perguntar se existe algum avanço
relativamente à construção da variante à EN 224, tendo a senhora Presidente referido que no momento não
dispões de informação diferente da que é já do conhecimento público. ------------------------------------------------------------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata número 23/2017, relativa à reunião extraordinária
de 19 de Outubro findo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------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 209, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.684.907,75 (cinco milhões seiscentos e oitenta e quatro mil
novecentos e sete euros e setenta e cinco cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €5.271.434,76 (cinco milhões duzentos e setenta e um mil
quatrocentos e trinta e quatro euros e setenta e seis cêntimos) e €413.472,99 (quatrocentos e treze mil
quatrocentos e setenta e dois euros e noventa e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO – 21. ª
ALTERAÇÃO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o despacho proferido em 4 de Outubro corrente pela
senhora Presidente, no uso da competência excecional prevista no n.º 3, art.º 35.º, do anexo à Lei número
75/2013, de 12 de Setembro, mediante o qual aprovou a 21.ª alteração às grandes opções do plano e a 21.ª
alteração ao orçamento, documentos que se dão aqui como reproduzidos e a fazer parte integrante desta ata.--------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Sandra Melo, aprovar os documentos que
antecedem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 22.ª ALTERAÇÃO: ------------------------Foi presente à consideração da Câmara a 22.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta uma diminuição da
dotação global definida no valor de €500,00 (quinhentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e
a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Sandra Melo, aprovar aquele documento. ---------------------------------06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 22.ª ALTERAÇÃO:--------------------------------------------------Foi presente a 22.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas de
discriminação respetivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de €81.700,00 (oitenta e um
mil e setecentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. --------
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----------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Sandra Melo, aprovar aquele documento. -------------------------------- 07. ENSINO BÁSICO/AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE AROUCA E DE ESCARIZ –
SUBSÍDIOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os ofícios registados sob os números 5448 e 5450, em 26 de Outubro findo, dos
Agrupamentos de Escolas de Escariz e de Arouca, respetivamente, a solicitar a concessão de um subsídio para
fazer face a despesas com a aquisição de material escolar para as crianças que frequentam os
estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.----------------------------------------------------------- Face à informação da DDS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder ao Agrupamento de Escolas de Arouca o subsídio de €9.900,00 (nove mil e novecentos euros) e ao
Agrupamento de Escolas de Escariz 4.668,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e oito euros), na proporção de
€12,00 (doze euros) por cada aluno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08. ENSINO BÁSICO/IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À
FAMÍLIA E DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – PROTOCOLOS:------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar entre o Município de
Arouca, os Agrupamentos de Escolas de Arouca e de Escariz e as associações de pais do concelho, tendo “por
objeto a realização das atividades na educação pré-escolar, proporcionando a oferta gratuita de atividades de
animação de apoio à família para o pré-escolar e componente de apoio à família para o pré-escolar e 1.º CEB”,
documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata.--------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela minuta. ------------------------- 09. ENSINO BÁSICO/PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROTOCOLOS: -------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as minutas dos protocolos a celebrar entre o
Município de Arouca e o Agrupamento de Escolas de Escariz, a Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos do 1.º CEB e Jardim de Infância das Escolas da Freguesia de Escariz, a Associação de
Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas número 1 e 2 do Casal de Mansores e Pré-Escola, a
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância e EB1 do Paço Rossas e a Associação
de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância de Chave, tendo “por objeto
o estabelecimento dos termos e condições em que as duas partes se comprometem a garantir o fornecimento
de refeições escolares aos alunos do 1.º CEB e Pré-Escolar” que frequentam os estabelecimentos de ensino
respetivos, documentos que se dão aqui como reproduzidos e a fazer parte integrante desta ata.---------------------
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------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar os documentos que
antecedem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. ENSINO BÁSICO/PÓLO ESCOLAR DA BOAVISTA - SANTA EULÁLIA – TRABALHOS A
MENOS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO a dar conta que na empreitada
em epígrafe se mostra desnecessária a execução de trabalhos no valor de €42.035,17 (quarenta e dois mil e
trinta e cinco euros e dezassete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a supressão daqueles trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CONSTRUÇÃO DA ZONA DESPORTIVA – ERROS E
OMISSÕES – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o despacho proferido em 19 de Outubro corrente pela
senhora Presidente, no uso da competência excecional prevista no n.º 3, art.º 35.º, do anexo à Lei número
75/2013, de 12 de Setembro, mediante o qual decidiu sobre os erros e omissões apresentados no âmbito do
concurso público para adjudicação da empreitada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ratificar aquele despacho. ----------------------12. AÇÃO SOCIAL/CONCESSÃO DE PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL E CONCESSÃO
DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - COMISSÕES DE ANÁLISE: ---------------------------------------Tendo em vista a concessão de apoios sociais no âmbito do Regulamento de Concessão de
Prestações de Natureza Social, da ação escolar e dos transportes escolares, a Câmara deliberou, decorrida
votação nominal e por unanimidade, constituir uma comissão para proceder à análise prévia dos pedidos e
propor à Câmara o tipo de apoio, os meios adequados e as respetivas condições, constituída por: ------------------------------------Efetivos: Vereadores Fernanda Oliveira e Fernando Mendes e Sandra Marisa Duarte, Técnica
Superior de Trabalho Social. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suplente: Carmen Martel, Técnica Superior de Serviço Social. -----------------------------------------------------------------Para a concessão de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, a conceder nos termos do
regulamento respetivo, a Câmara deliberou, por igual votação e forma, constituir uma comissão para proceder à
análise dos respetivos pedidos e propor as bolsas a atribuir, com os senhores: --------------------------------------------------------------Efetivos: Vereadoras Fernanda Oliveira e Sandra Melo e Carmen Martel, Técnica Superior de
Serviço Social ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suplente: Sandra Marisa Duarte, Técnica Superior de Trabalho Social. ------------------------------------
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----------------- 13. URBANIZAÇÃO/INTRODUÇÃO DE MODOS SUAVES NA RUA EGAS MONIZ –
ADJUDICAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso público para
adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas dos relatórios do júri que procedeu à sua análise. ------------------------ Face às conclusões do referido júri, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria,
com a abstenção da Vereadora senhora Sandra Melo, adjudicar a empreitada à concorrente Construções Leite
de Almeida & Filhos, Ld.ª, pelo valor proposto de €294.471,68 (duzentos e noventa e quatro mil quatrocentos e
setenta e um euros e sessenta e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. URBANIZAÇÃO/ARRANJO URBANÍSTICO DO ENTRONCAMENTO AO LARGO DA FEIRA
- BENEFICIAÇÃO DA ER 225, 3.ª FASE – TRABALHOS A MENOS: ------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO a dar conta que na empreitada
em epígrafe se mostra desnecessária a execução de trabalhos no valor de €4.810,69 (quatro mil oitocentos e
dez euros e sessenta e nove cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a supressão daqueles trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. URBANIZAÇÃO/ARRANJO URBANÍSTICO DO ENTRONCAMENTO AO LARGO DA FEIRA
- BENEFICIAÇÃO DA ER 225, 3.ª FASE – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: ----------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 5.184, em 11 de Outubro findo, de Moreira Pinto,
Ld.ª, adjudicatário da empreitada em epígrafe, a solicitar a prorrogação, por mais 90 dias, do prazo para a
conclusão dos trabalhos respetivos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
conceder a prorrogação pedida, a título gracioso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA POENTE DA VILA DE
AROUCA – ERROS E OMISSÕES – SUSPENSÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o despacho proferido em 25 de Outubro corrente pela senhora Presidente, no uso da
competência excecional prevista no n.º 3, art.º 35.º, do anexo à Lei número 75/2013, de 12 de Setembro,
mediante o qual prorrogou o prazo para a apresentação de propostas no âmbito do concurso público para
adjudicação da empreitada em epígrafe, e, ainda, o despacho proferido no dia 30 seguinte, proferido ao abrigo
da mesma competência excecional, mediante o qual a senhora Presidente decidiu sobre os erros e omissões
que foram apresentados no âmbito do mesmo concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ratificar aqueles despachos. --
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------------------17. TURISMO/RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DO PLANO DOS CENTENÁRIOS
PARA FINS TURÍSTICOS – ADJUDICAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso público para
adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas dos relatórios do júri que procedeu à sua análise. -------------------------Face às conclusões do referido júri, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente Sucessos e Tanto, S. A., pelo valor proposto de €172.218,68
(cento e setenta e dois mil duzentos e dezoito euros e sessenta e oito cêntimos).-----------------------------------------------------------18. DIVERSOS/INTERFACE LOGÍSTICO DO PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ –
TRABALHOS A MENOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO, a dar conta que na empreitada
em epígrafe se torna desnecessária a execução de trabalhos no valor de €2.350,15 (dois mil trezentos e
cinquenta euros e quinze cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a supressão daqueles trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. DIVERSOS/FREITAS & ROCHA, LD.ª – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM
ESPLANADA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presentes à consideração da Câmara o pedido de autorização de ocupação do espaço público
para a instalação de esplanada aberta, apresentado no Balcão do Empreendedor, nos termos do disposto no
Decreto-Lei número 48/2011, de 16 de Janeiro, na redação em vigor, por Freiras & Rocha, Ld.ª, com
estabelecimento na Alameda D. Domingos de Pinho Brandão, 8-A, nesta vila. ---------------------------------------------------------------Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a
abstenção da Vereadora senhora Sandra Melo, deferir o pedido. --------------------------------------------------------------------------------20. DIVERSOS/SAAVEDRA & BARBOSA, LD.ª – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM
ESPLANADA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presentes à consideração da Câmara o pedido de autorização de ocupação do espaço público
para a instalação de esplanada aberta, apresentado no Balcão do Empreendedor, nos termos do disposto no
Decreto-Lei número 48/2011, de 16 de Janeiro, na redação em vigor, por Saavedra & Barbosa, Ld.ª, com
estabelecimento na Praça Brandão de Vasconcelos, nesta vila. ----------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. DIVERSOS/ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA –
ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL – REPRESENTANTES: ----------------------------------------------------------------------
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----------------- Foi presente o ofício registado sob o número 5.488, em 27 de Outubro último, da Associação de
Municípios das Terras de Santa Maria, a solicitar a indicação dos representantes desta Câmara na sua
Assembleia Intermunicipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, designar a Senhora
Presidente e os Vereadores senhores António Tavares e Albino Cardoso.-------------------------------------------------------------------- 22. DIVERSOS/MAFALDA TEIXEIRA TAVARES – INSALUBRIDADE: --------------------------------------------------- Foi presente o auto da vistoria realizada ao alojamento de animais que a senhora Mafalda
Teixeira Tavares possui na Travessa da Liberdade, freguesia de Mansores para avaliar as condições de
salubridade do local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Face às conclusões da comissão de vistorias, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e
por unanimidade, nos termos do disposto na alínea w), art.º 33.º, do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, e no n.º 2, art.º 89.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, na redação em vigor,
ordenar a realização das obras constantes do referido auto e no prazo aí proposto. ------------------------------------------------------- 23. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/INTERFACE LOGÍSTICO DO PARQUE DE
NEGÓCIOS DE ESCARIZ – AUTO N.º 5: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 5, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €15.224,40 (quinze mil duzentos e vinte e quatro euros e quarenta cêntimos).--------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ---------------------------- 24. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS NO
BAIRRO SOCIAL DE PADE – ALVARENGA – AUTOS N.º 1 E 2: ----------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 1 e 2, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €14.583,48 (catorze mil quinhentos e oitenta e três euros e quarenta e
oito cêntimos) e 10.673,13 (dez mil seiscentos e setenta e três euros e treze cêntimos) -------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. ------------------------- 25. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/POLO ESCOLAR DA BOAVISTA – AUTOS
NÚMERO 11, 12 E 13: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 11, 12 e 13, relativos à empreitada
em epígrafe, nos valores de, respetivamente, €1.440,35 (mil quatrocentos e quarenta euros e trinta e cinco
cêntimos), €2.775,82 (dois mil setecentos e setenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos) e €60.432,96
(sessenta mil quatrocentos e trinta e dois euros e noventa e seis cêntimos). ----------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. ---------
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------------------26. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ARRANJO URBANÍSTICO DO ENTRONCAMENTO
AO LARGO DA FEIRA - BENEFICIAÇÃO DA ER 225, 3.ª FASE – AUTO N.º 3: -----------------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 3, referente à empreitada em epígrafe, no
valor de €45.071,91 (quarenta e cinco mil e setenta e um euros e noventa e um cêntimos). ----------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. -----------------------------III — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: --------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor José Luís Rocha, residente na Rua Albano Ferreira, nesta vila, usou da palavra para se
referir à forma como são ocupados os espaços públicos pelas esplanadas, salientando que existem operadores
económicos que abusam na área ocupada e que utilizam até o espaço público para armazém e depósito de
mobiliário e equipamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em sequência, a senhora Presidente referiu que os serviços já atuaram junto daqueles que têm
desrespeitado as orientações de ocupação do espaço público, verificando-se já uma melhoria significativa da
situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.---------------------------------------------------------------------------Eram 15 horas e 50 minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pela senhora Presidente e por mim,

, Coordenador Técnico

do Departamento de Administração Geral e Finanças que a redigi. -------------------------------------------------------------

