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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E OITO DE ABRIL DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZASSETE ============================================ 

ATA N.º 09/17 

========== Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta 

Câmara Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 13 de 

setembro de 2016, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA SUSANA ISABEL MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, CARLOS ANTÓNIO DA SILVA MENDES, LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA 

e CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os restantes na de Vereadores, para realizarem a presente 

reunião ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião, realizada 

no dia 01 de junho de 2015, exarada a folhas 174, ponto 136, do livro de atas 150, e cuja 

ordem do dia foi previamente distribuída a todos os seus membros, dentro do prazo 

previsto no n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------

ABERTURA DA REUNIÃO ============================================== 

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------ 1. REUNIÃO ORDINÁRIA – Alteração da data - Considerando que a próxima 

reunião ordinária se iria realizar no dia 12 de maio, data divulgada pela comunicação 

social para concessão de tolerância de ponto por parte do Governo, por estar 

relacionada com a visita do Papa Francisco ao Santuário de Fátima, a propósito da 

comemoração do Centenário das Aparições, o Senhor Presidente propôs que, caso se 

viesse a confirmar a referida tolerância de ponto, a referida reunião fosse realizada no 

dia 15 do mesmo mês, às catorze horas e trinta minutos, tendo esta proposta sido aceite 

por todos os membros do Executivo. Nesta conformidade, ficou a respetiva convocatória 

efetuada, nos termos e para efeitos de cumprimento das disposições conjugadas 

previstas na alínea m), do nº. 1, do artigo 35º e do n.º 4, do artigo 40.º, da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro. ============================================= 

----- 2. REDE NACIONAL DE ESPECIALIDADE E REFERENCIAÇÃO – O Senhor 

Presidente informou ter recebido uma comunicação do Ministério da Saúde dando conta 

do deferimento do pedido de referenciação dos utentes da especialidade de Nefrologia 

para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu, manifestando satisfação por esta posição oficial 

do Governo, que corresponde a uma aspiração da população dos territórios de 

Moimenta da Beira, Sernancelhe e de Penedono. ---------------------------------------------------- 

----- O Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, afirmou estar satisfeito com esta 

decisão, ficando garantido o direito dos utentes daquela especialidade poderem ter a 

oportunidade de, em simultâneo, serem referenciados quer para Viseu, quer para Vila 

Real. =============================================================== 
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ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRA 

02.02. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.02.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

095 – 210/207/000 - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Candidatura da Junta da 

União de Freguesias de Peva e Segões - “Diversas Pavimentações em Peva, 

Soutosa e S. Martinho” – Pedido de comparticipação financeira =============== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

05 de agosto de 2016, exarada a folhas 33 a 35, ponto 026, do livro de atas 153, em que 

foi aprovada a candidatura para a celebração de um contrato interadministrativo de 

delegação de competências tendo em vista a execução das obras acima referenciadas, 

presente à reunião o ofício da autarquia acima identificada, n.º 018/2017, datado de 9 de 

março, último, solicitando a respetiva comparticipação financeira, anexando para o efeito 

a fotocópia da fatura correspondente, no valor de € 12.723,66 (doze mil setecentos e 

vinte e três euros e sessenta e seis cêntimos). -------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 6.361,83 (seis mil, trezentos e 

sessenta e um euros e oitenta e três cêntimos), na respetiva rubrica orçamental, assim 

como informa da existência de fundos disponíveis para assunção do compromisso da 

despesa, nos termos legais. -------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

referida fatura, no valor € 6.361,83 (seis mil, trezentos e sessenta e um euros e oitenta e 

três cêntimos), no âmbito do aludido acordo de execução. ====================== 

096 – 210/207/000 – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Candidatura da Junta de 

Freguesia de Sever - “Pavimentação do Caminho do Paúl/Porto e Beneficiação do 

Caminho da Perlonga” – Pedido de comparticipação financeira ================ 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária realizada em 

31 de março, último, exarada a folhas 98 e 99, ponto 082, deste livro de atas, em que foi 

deliberado aprovar a candidatura para celebração de um acordo de execução da obra 

acima referida, presente à reunião fotocópia da fatura n.º 2017/21, da empresa 

MONTALVIA CONSTRUTORA, S.A., no valor de € 12.654,85 (doze mil, seiscentos e 

cinquenta quatro euros e oitenta e cinco cêntimos), endereçada à mesma, para efeitos 

de comparticipação financeira referente ao protocolo em epígrafe. ----------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 12.654,85 (doze mil, 

seiscentos e cinquenta quatro euros e oitenta e cinco cêntimos), na respetiva rubrica 

orçamental, assim como informa da existência de fundos disponíveis para assunção do 

compromisso da despesa, nos termos legais. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

referida fatura, no valor de € 12.654,85 (doze mil, seiscentos e cinquenta quatro euros e 
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oitenta e cinco cêntimos), no âmbito do aludido acordo de execução. =============== 

097 – 210/207/000 – REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO - “Fábrica da Igreja de 

Caria” – Atribuição de apoio financeiro =================================== 

========== Oriunda da instituição referenciada em epígrafe, presente à reunião uma 

candidatura para atribuição de apoio financeiro com vista ao restauro da Igreja Paroquial 

de Caria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo foi analisado pela respetiva Comissão de Análise de Candidaturas, que 

emite o parecer anexo a esta candidatura, e vem acompanhado da informação da 

DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 

9.612,50 (nove mil, seiscentos e doze euros e cinquenta cêntimos), na respetiva rubrica 

orçamental, assim como informa da existência de fundos disponíveis para assunção do 

compromisso da despesa, nos termos legais. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à referida instituição 

um apoio financeiro no montante de € 8.500,00 (oito mil e quinhentos euros), para os 

fins propostos. ======================================================== 

098- 230/262/000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTE AO ANO DE 2016 – 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS – Relatório de Conclusões e Recomendações de 

Auditoria =========================================================== 

=========== Oriundo do Revisor Oficial de Contas, presente à reunião o Relatório de 
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Conclusões e Recomendações de Auditoria, respeitante à Prestação de Contas do ano 

de 2016, que nesta ata se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte 

integrante, onde são apresentadas propostas de melhoria do funcionamento dos 

serviços, concluindo que no trabalho desenvolvido não forem identificados erros 

materialmente relevantes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- A propósito, o Senhor Presidente informou que os documentos de prestação de 

contas, aqui se incluindo a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas, 

apresentado pelo revisor oficial de contas foram enviadas à Assembleia Municipal para 

apreciação, nos termos legais. -----------------------------------------------------------------------------

----- Sobre o assunto, o Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, defendeu que o 

relatório de conclusões e recomendações agora apresentado ao órgão executivo, para 

apreciação, deverá ser acompanhado da certificação legal das contas e do parecer 

sobre as mesmas apresentado pelo revisor oficial de contas, na medida em que lhe 

parece que os referidos documentos são indissociáveis e por isso devem ser apreciados 

em conjunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da discussão sobre este assunto, o Senhor Presidente voltou a reafirmar 

que, no cumprimento do que sobre esta matéria está legalmente estabelecido, os 

documentos emitidos pelo revisor oficial de contas, ou seja, a certificação legal das 

contas e o parecer sobre as mesmas foram enviados ao órgão deliberativo juntamente 

com os documentos da prestação de contas, mas que, ainda assim, não vê nenhum 

inconveniente que o órgão executivo deles tome conhecimento. --------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, solicitar 

ao revisor oficial de contas que emita opinião sobre a obrigatoriedade legal dos referidos 

documentos, ou seja, a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas, 

serem apreciados em reunião do órgão executivo. ============================ 

099 – 230/273/000 – ACIDENTE DE VIAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL 514 – 

Localidade de Peravelha - Pedido de Indemnização ========================= 

======== Oriunda da sociedade de Advogados NUNO GONÇALVES, MANUEL 

HORTAS E ASSOCIADOS, em representação do Senhor ANDRÉ FORMOSO 

OLIVEIRA, presente à reunião um ofício, datada de 15 de março, último, solicitando uma 

indemnização no valor de € 448,95 (quatrocentos e quarenta e oito euros e noventa e 

cinco cêntimos), relativamente a um sinistro ocorrido na estrada mencionada em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O processo vem acompanhado da informação da DIVISÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 448,95 (quatrocentos e 

quarenta e oito euros e noventa e cinco cêntimos), na respetiva rubrica orçamental, 

assim como informa da existência de fundos disponíveis para assunção do compromisso 

da despesa, nos termos legais. ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma indemnização ao 

Senhor ANDRÉ FORMOSO OLIVEIRA, no valor de € 448,95 (quatrocentos e quarenta e 

oito euros e noventa e cinco cêntimos), relativamente ao referido sinistro. =========== 

02.02.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 
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100 – 130/151/200 – BAIRRO DA BARRAGEM DO VILAR – Alienação do Lote n.º 23  

========== Presente à reunião um requerimento do Senhor ANÍBAL MANUEL DE 

CARVALHO, datado de 21 de março, último, solicitando que a venda e a respetiva 

escritura pública do lote em epígrafe seja feita em seu nome, anexando, conforme 

solicitado anteriormente, declarações de todos os outros herdeiros demonstrando o seu 

conhecimento do processo, bem como informando da cedência de direitos destes 

enquanto herdeiros legais sobre o referido lote. ------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, alienar o lote acima referido ao 

Senhor ANÍBAL MANUEL DE CARVALHO, autorizando a outorga da respetiva escritura 

pública de compra e venda em seu nome. =================================== 

02.02.04. TESOURARIA 

101 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 27, que acusava 

um saldo no total das disponibilidades no montante de € 245.385,60 (duzentos e 

quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco euros e sessenta cêntimos), assim 

discriminado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         a) Dotações Orçamentais ……………….. €  146.173,27 

                          b) Dotações não Orçamentais …………. €    99.212,33 

                                                          TOTAL: ………….….€  245.385,60 

02.03. DIVISÃO DE PLANEAMENTO, OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE 

02.03.01. SECÇÃO DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO 
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“OBRAS PARTICULARES” 

102 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 24 de março de 2014, exarada a folhas 85, ponto 071, do livro de 

atas 148, a seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJETOS 

DE ARQUITETURA DEFERIDOS”, “PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS” e  

“PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDOS” que, no âmbito da 

Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no Despacho do Senhor 

Presidente, datado de 25 de outubro de 2013, foram deferidos pelo Senhor Vereador, 

em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO. --------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS: ===================================== 

----- RICARDO MANUEL DE CARVALHO PEREIRA, para construção de um muro de 

vedação com 60m, que pretende levar a efeito no lugar denominado Alagoa, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 20.17; ---------------------------------------------- 

----- TAROUSOP – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA, para  

ocupação da via pública, com andaimes, em 20m2, na Rua Dr. João Lima Gomes, nesta 

Vila de Moimenta da Beira, a que se refere o Proc.º 25.17. ---------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA DEFERIDOS: =============================== 

----- ANTÓNIO MACIEIRA LOPES, para alteração da utilização de uma garagem / 

arrumos, sita no lugar denominado Campos, na localidade de Paraduça, freguesia de 



 Fl.137 
____________ 

 

____________ 

2017.04.28 
 

L iv º .  154  
                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 

 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL    

 

               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   

 

Leomil, a que se refere o Proc.º 176.98; --------------------------------------------------------------- 

----- ANA VANESSA MORGADO FERREIRA, para construção de uma habitação 

unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Lameirinho, freguesia de 

Arcozelos, a que se refere o Proc.º 10.17; -------------------------------------------------------------- 

----- FILINTO JOSÉ URBANO, para ampliação de uma habitação unifamiliar, sita na Rua 

31 de Janeiro, freguesia de Leomil, a que se refere o Proc.º 14.17. ----------------------------- 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============================ 

----- PALMIRA REINA MALAIA, para reconstrução e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, freguesia de Alvite, a que se refere o Proc.º 78.16; --- 

----- GONÇALO ALEXANDRE DOS SANTOS DE JESUS, para construção de uma 

habitação unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado Poço Novo, lote 

n.º 10, do loteamento a que se refere o alvará n.º 01/2009, nesta Vila de Moimenta da 

Beira, a que se refere o Proc.º 81.16. -------------------------------------------------------------------- 

PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DEFERIDOS: ============== 

----- LICINIO RIBEIRO LOPES, para reaprovação do projeto de reconstrução e 

ampliação de uma habitação unifamiliar, sita no localidade de Porto da Nave, freguesia 

de Alvite, a que se refere o Proc.º 16.87; --------------------------------------------------------------- 

----- SUSANA PATRÍCIA TEIXEIRA MALAIA MOTA, para alteração ao projeto de uma 

habitação unifamiliar, que está a levar a efeito no lugar denominado Vale, freguesia de 

Alvite, a que se refere o Proc.º 39.13. -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 
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103 – 360/338/87.16 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Construção de uma habitação unifamiliar e anexo ========================== 

========== No seguimento do Despacho do Chefe da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, onde foi decidido dar conhecimento à Senhora 

MARIA JOÃO FERNANDES TRINTA do teor da informação técnica, relativamente ao 

projeto de arquitetura para construção de uma moradia unifamiliar e anexo, que 

pretende levar a efeito no lugar denominado Areal, Freguesia de Alvite, presente à 

reunião o referido processo acompanhado de novos elementos, em que, pelos motivos 

ali descritos requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------------------ 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 59-SV 

/DPOUA/17, de 15 de março, último, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que, caso a Câmara Municipal entenda 

aceitar o teor da Declaração emitida pela Junta de Freguesia, e o declarado pelo Senhor 

Manuel João Fernandes Trinta, pode-se considerar que a pretensão cumpre o disposto 

na alínea b), do n.º 1, do artigo 15.º, do Regulamento do P.D.M., informando assim a 

pretensão favoravelmente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o teor da Declaração 

emitida pela Junta de Freguesia, assim como, o declarado pelo Senhor Manuel João 

Fernandes Trinta e aprovar o projeto de arquitetura, devendo a requerente apresentar os 

respetivos projetos de especialidades. ====================================== 
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104 – 360/338/7.17 – OBRAS PARTICULARES – Projeto de arquitetura – 

Reconstrução de uma habitação unifamiliar =============================== 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 

ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, onde foi decidido dar conhecimento ao Senhor 

RUI LOPES CALHAU do teor da informação técnica, relativamente ao projeto de 

arquitetura para reconstrução de uma moradia unifamiliar, sita no lugar denominado 

Lameirões, na localidade de Paraduça, freguesia de Leomil, presente à reunião o 

referido processo acompanhado da resposta dada pelo requerente, em que, pelos 

motivos ali descritos requer o deferimento da pretensão. ------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 86-SV 

/DPOUA/17, de 20 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita 

e dela fica a fazer parte integrante. ----------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Uma vez que as construções na envolvente têm 3 pisos, e o edifício a 

reconstruir tem já dois piso e meio, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

projeto de arquitetura, devendo o requerente apresentar os respetivos projetos de 

especialidades. ======================================================= 

105 – 360/991/27.17 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de emissão de parecer – 

Certidão de compropriedade =========================================== 

========== Oriundo da Senhora MARTA MARIA MERGULHÃO DA SILVA, presente à 

reunião um pedido de parecer à constituição de compropriedade, nos termos do n.º 1, do 
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art.º 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação. ---------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE PLANEAMENTO, 

OBRAS, URBANISMO E AMBIENTE, a mesma prestou a informação n.º 91-SV/DPOUA 

/17, datada de 24 do corrente mês, emitindo parecer favorável. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

pedido apresentado, e emitir a respetiva certidão em conformidade. =============== 

02.04. UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E 

EDUCAÇÃO 

“Ação Social” 

106 – 370/356/000 – HABITAÇÃO SOCIAL – Bairro Pré-Fabricado de Nagosa - 

Pedido de habitação social ============================================= 

========== Oriunda da UNIDADE ORGÂNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CULTURAL E EDUCAÇÃO, presente à reunião a informação n.º 10.AM/UODSCE/2017, 

datada de 20 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e 

dela fica a fazer parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, informa que, 

estando desocupada a habitação social n.º 4, do Bairro Social na localidade de Nagosa, 

da União de Freguesias de Paradinha e Nagosa, em consequência do falecimento do 

locatário, a mesma poderá ser atribuída ao Senhor ANTÓNIO MANUEL OLIVA 

PEREIRA NOBRE, no seguimento do seu requerimento, datado de 09 de maio de 2016. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao arrendamento da 

habitação social n.º 4, do Bairro Social de Nagosa, ao Senhor ANTÓNIO MANUEL 
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OLIVA PEREIRA NOBRE, nos termos legais e regulamentares. =================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ATA ================= 

========== Finalmente e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 57.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo 

seguidamente distribuída, por fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------- 

---------- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

10H30. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 


