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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM VINTE E CINCO DE NOVEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZANOVE ================================================ 

ATA N.º 24/19 

========== Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezanove, 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 20 de outubro de 2017, elaborei a ata da presente reunião), compareceram os 

Senhores JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS 

SANTOS GOUVEIA CARDIA, JOÃO BENEDITO DE DEUS XAVIER, SUSANA ISABEL 

MARQUES LEMOS, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ANA MARGARIDA LOPES 

MORGADO 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 23 de outubro de 2017, exarada a folhas 109, ponto 83, do livro de atas 

155, 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. A propósito da entrega dos prémios “Ciência Viva”, ocorrida ontem no Pavilhão do 

Conhecimento, em Lisboa, que distinguiu Paulo Sanches com o galardão da “Ciência 

Viva - Associação Mutualista Montepio – Educação 2019”, a Câmara Municipal pretende 

conferir um público agradecimento e demonstrar o merecido reconhecimento ao 

Professor Paulo Sanches pelo excecional trabalho pedagógico de promoção da cultura 

científica e tecnológica em escolas portuguesas, particularmente na de Moimenta da 

Beira, onde é professor desde 1998 e ali fundou o Clube das Ciências em 1999, em que 

tantos alunos têm participado, com efeitos positivos na sua própria aprendizagem e 

também no desenvolvimento e apreço pela ciência. É também em Moimenta da Beira 

que Paulo Sanches organiza a maior concentração de telescópios do país, tendo sido 

também em Moimenta da Beira que ‘construiu’ o mais original Sistema Solar à escala do 

Concelho. Além do mais, Paulo Sanches tem igualmente desenvolvido um trabalho 

notável de divulgação da astronomia, coordenando ações Ciência Viva no Verão e 

organizando ciclos de conferências de Ciência & Astronomia com os maiores 

astrónomos e mais prestigiados astrofísicos portugueses. Terá sido o conhecimento 

desta realidade, que tanto nos honra, que levou Sua Excelência o Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, a afirmar durante a aludida cerimónia de 

entrega de prémios que “Moimenta da Beira é hoje uma referência nacional em 

Astronomia”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. A Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, referiu-se à má colocação 

de ecopontos sitos no cruzamento para a povoação do Mileu, nas imediações da 
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localidade de Caria, que dificulta a visibilidade a quem, naquele local, pretenda entrar 

com o seu veículo na Estrada Nacional 226. ----------------------------------------------------------- 

----- 3. O Vereador, CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, deu nota do 

reconhecimento e do sucesso desportivo alcançado pelo atleta e futebolista 

FRANCISCO BONDOSO, que nos clubes que vem representando se tem distinguido e 

projetando o nome de MOIMENTA DA BEIRA. -------------------------------------------------------- 

----- No uso da palavra, o Senhor Presidente afirmou ter tomado nota da informação 

prestada pela Vereadora, ANA MARGARIDA LOPES MORGADO, relativamente à 

localização dos ecopontos, que, confirmando-se, será corrigida logo que possível, tendo 

também afirmado que está de acordo com as referências feitas pelo Vereador, 

CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO, ao atleta supra mencionado. ===== 

ORDEM DO DIA 

02. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E OBRAS 

02.04. DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

02.04.01. SECÇÃO DE CONTABILIDADE 

114 – 210/202/000 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – Empréstimo bancário de 

curto prazo no montante de € 500.000,00 – Ano de 2020 ====================== 

========== Oriunda da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presente à reunião a 

ata de análise de propostas, bem como a ficha técnica das condições das propostas de 

financiamento, datadas de 15 do corrente mês, que nesta ata se consideram 

integralmente transcritas e dela fica a fazer parte integrante, dando conta que a proposta 
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apresentada pelo Banco Millennium BCP, S.A., é a que apresenta condições mais 

favoráveis, designadamente a taxa de juro, assim como as restantes condições de 

financiamento, quando comparadas com as outras instituições. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------ 

----- 1. Concordar com o relatório da comissão de análise das propostas, e adjudicar a 

contratação do referido empréstimo de curto prazo, no montante de € 500.000,00 

(quinhentos mil euros), ao Banco Millennium BCP, S.A., devendo a taxa de juro 

“EURIBOR” ser a 6 meses, acrescida do “spread” de 0,15 %; ------------------------------------ 

----- 2. Enviar o assunto à Assembleia Municipal para aprovação, após a qual deverão 

ser notificadas as instituições de crédito em conformidade. ====================== 

115 - 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVO – “Associação Cultural 

e Recreativa da Granja do Paiva” – Candidatura para beneficiação das instalações 

- Atribuição de apoio financeiro ========================================= 

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

candidatura para atribuição de um apoio financeiro com vista à beneficiação das suas 

instalações, solicitando uma comparticipação financeira da Câmara Municipal. ------------- 

----- 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 € 

2.000,00 (dois mil euros), na respetiva rubrica orçamental. ---------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, nos termos 

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

um apoio financeiro no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), para os fins propostos.  

116 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Movimenta Associação” – Candidatura para a 

época desportiva 2019/2020 - Atribuição de apoio financeiro ================== 

========== Oriunda da associação referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro que foi analisada pela Comissão de 

Análise, em 18 do corrente mês, que emite parecer favorável no sentido de que a 

Câmara Municipal pode vir a conceder um apoio até ao montante máximo de € 2.000,00 

(dois mil euros) correspondente a 1000 pontos, nos termos regulamentares. ---------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 2.000,00 (dois mil euros), na 

respetiva rubrica orçamental. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

um apoio financeiro no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), para os fins propostos. 

117 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Pedaladas – Clube de Cicloturismo” – Atribuição 

de apoio financeiro =================================================== 

========== Oriunda do clube referenciado em epígrafe, presente à reunião uma 
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candidatura para atribuição de apoio financeiro para o corrente ano, de modo a 

assegurar o normal funcionamento do clube, bem como a realização de eventos a que 

este se propõe. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 € 

2.000,00 (dois mil euros), na respetiva rubrica orçamental. ---------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao referido clube um 

apoio financeiro no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), para os fins propostos. === 

118 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Associação de Promoção Social Gente da Nave” – 

Candidatura para a época desportiva 2019/2020 – Atribuição de apoio financeiro = 

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro analisada pela Comissão de Análise, em 

18 do corrente mês, que emite parecer favorável no sentido de que a Câmara Municipal 

deve continuar a apoiar a associação em causa até ao montante máximo de € 

35.000,00 (trinta e cinco mil euros) correspondente a 7.000 pontos, nos termos 

regulamentares. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 25.500,00 (vinte e cinco mil e 
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quinhentos euros), na respetiva rubrica orçamental, bem como dos pedidos de 

adiantamento pagos por conta do subsídio a atribuir, para permitir a realização de 

despesas de funcionamento da referida coletividade durante a época desportiva, 

autorizados por Despacho do Senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------ 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------- 

----- 1. Atribuir à referida coletividade um apoio financeiro global no montante de € 

32.000,00 (trinta e dois mil euros), correspondente a 6.400 pontos, aqui se incluindo os 

valores pagos a título de adiantamento durante a referida época desportiva, na 

sequência dos despachos autorizadores produzidos pelo Senhor Presidente da Câmara, 

que hoje são ratificados pelo órgão executivo; -------------------------------------------------------- 

----- 2. Que, para o efeito, seja celebrado o respetivo acordo de colaboração de 

desenvolvimento desportivo. ============================================= 

119 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Escola Prática de Andebol de Moimenta da Beira” 

– Candidatura para a época desportiva 2019/2020 – Atribuição de apoio financeiro  

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião a 

candidatura para atribuição de apoio financeiro analisada pela Comissão de Análise, em 

18 do corrente mês, que emite parecer favorável no sentido de que a Câmara Municipal 

deve continuar a apoiar a associação em causa até ao montante máximo de € 

45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), correspondente a 9.000 pontos, nos termos 
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regulamentares. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil 

euros), na respetiva rubrica orçamental, bem como dos pedidos de adiantamento pagos 

por conta do subsídio a atribuir, para permitir a realização de despesas de 

funcionamento da referida coletividade durante a época desportiva, autorizados por 

Despacho do Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------- 

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

regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------- 

---- 1. Atribuir à referida coletividade um apoio financeiro global no montante de € 

35.000,00 (trinta e cinco mil euros), correspondente a 7.000 pontos, aqui se incluindo os 

valores pagos a título de adiantamento durante a referida época desportiva, na 

sequência dos despachos autorizadores produzidos pelo Senhor Presidente da Câmara, 

que hoje são ratificados pelo órgão executivo; -------------------------------------------------------- 

----- 2. Que, para o efeito, seja celebrado o respetivo acordo de colaboração de 

desenvolvimento desportivo. ============================================= 

120 – 210/207/000 – REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO DESPORTIVO – “Clube de Desporto e Recreio de Moimenta da 

Beira” – Candidatura para a época desportiva 2019/2020 – Atribuição de apoio 

financeiro ========================================================== 

========== Oriunda da coletividade referenciada em epígrafe, presente à reunião a 
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candidatura para atribuição de apoio financeiro analisada pela Comissão de Análise, em 

18 do corrente mês, que emite parecer favorável no sentido de que a Câmara Municipal 

deve continuar a apoiar a associação em causa até ao montante máximo de € 

37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos euros) correspondente a 7.500 pontos, nos 

termos regulamentares. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FINANCEIRA, que procede à cativação do montante de € 9.500,00 (nove mil e 

quinhentos euros), na respetiva rubrica orçamental, bem como dos pedidos de 

adiantamento pagos por conta do subsídio a atribuir, para permitir a realização de 

despesas de funcionamento da referida coletividade durante a época desportiva, 

autorizados por Despacho do Senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: Após analisar o referido processo de candidatura, a Câmara deliberou, 

por unanimidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1. Atribuir ao referido clube um apoio financeiro global no montante de € 40.000,00 

(quarenta mil euros), correspondente a 8.000 pontos, aqui se incluindo os valores pagos 

a título de adiantamento durante a referida época desportiva, na sequência dos 

despachos autorizadores produzidos pelo Senhor Presidente da Câmara, que hoje são 

ratificados pelo órgão executivo; -------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Que, para o efeito, seja celebrado o respetivo acordo de colaboração de 

desenvolvimento desportivo. ============================================= 

121 - 230/999/000 – ORÇAMENTO E CONTAS – INFORMAÇÃO FINANCEIRA - 
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Consulta de documentos ============================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA, presentes à reunião a 

lista dos compromissos assumidos, por requisição, bem como a listagem de pagamentos 

efetuados, com indicação da respetiva descrição da despesa e fornecedor, durante o 

mês de outubro do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

02.04.03. SECÇÃO DE PATRIMÓNIO 

122 – 130/151/000 – COOPERATIVA AGRÍCOLA DO TÁVORA – Requalificação do 

antigo edifício do Instituto da Vinha e do Vinho a adaptação a Centro de Visitação 

e de Vendas de Produtos Locais – Contrato de Comodato ==================== 

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

28 de outubro, último, exarada a folhas 176 e 177, ponto 095, deste livro de atas, em 

que foi deliberado aprovar a minuta do referido contrato de comodato, presente à 

reunião o contrato após ter sido assinado. ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento. ============================ 

123 – 130/151/000 – EXECUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA DA 

BEIRA - Proposta de alienação do lote de terreno n.º 39 ====================== 

========== No seguimento das deliberações tomadas em reuniões ordinárias, 

realizadas em 13 de fevereiro e 23 de março, ambas do 2008, e 17 de março de 2017, 

em que foi deliberado manifestar intenção de alienar o lote n.º 39, do Parque Industrial 

de Moimenta da Beira a favor da firma Polimagra – Granitos S.A., mediante o recurso à 



  Fl. 211 
____________ 

 

____________ 

2019.11.25  

L iv º .  159  
                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 

                                                                   

 

figura do ajuste direto, ou seja, ao preço unitário de € 5,00 (cinco euros) o metro 

quadrado, presente à reunião a informação do GABINETE JURÍDICO, n.º 3/19, datada 

de 18 do corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a 

fazer parte integrante, dando conta que em nenhuma das deliberações atrás citadas se 

refere expressamente o valor da venda, pelo que, para se concretizar a referida 

alienação, terá a Câmara Municipal de deliberar o valor pelo qual pretende vender o 

referido lote n.º 39. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mais refere a referida informação que deve ser feita uma alteração ao alvará de 

loteamento, no sentido de retificar a área do referido lote, para que o mesmo passe a 

deter a área de 2.790 m/2, condição indispensável para efetivar a referida alienação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, alienar o lote n.º 39, do Parque 

Industrial, a favor da firma Polimagra – Granitos S.A., mediante o recurso à figura do 

ajuste direto, pelo valor de € 13.950,00 (treze mil, novecentos e cinquenta euros), à 

razão de € 5,00 (cinco euros), o metro quadrado. ---------------------------------------------------- 

----- Mais foi deliberado, e também por unanimidade, que os serviços procedam à 

retificação da área do referido lote, para que o mesmo passe a deter a área de 2.790 

m/2, condição indispensável para efetivar a referida alienação. =================== 

02.04.04. TESOURARIA 

124 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos do passado dia 22, que acusavam 

saldo no total das disponibilidades no montante de € 255.765,23 (duzentos e cinquenta e 
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cinco mil, setecentos e sessenta e cinco euros e vinte e três cêntimos), assim 

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

                         a) Dotações Orçamentais ………………..  €  109.233,74 

                          b) Dotações não Orçamentais ………….  €  146.531,49 

                                                                      TOTAL: …… €  255.765,23 

02.05. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

02.05.01. SECÇÃO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 

125 – 360/344/234.02 – OBRAS PARTICULARES – Alteração de certidão 

propriedade horizontal ================================================ 

========== Oriundo da Firma CARVALHO & SILVA, presente à reunião um pedido de 

alteração à certidão de constituição de propriedade horizontal, de um edifício sito na Av. 

Dr. Amadeu Batista Ferro, nesta Vila de Moimenta da Beira. -------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS, a mesma prestou a informação n.º 110-SV/DOSU/19, datada de 07 do 

corrente mês, que nesta ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à 

pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Face à informação favorável atrás referida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar que o referido prédio reúne as condições previstas no art.º 

1421.º, do Código Civil e, consequentemente, emitir a respetiva alteração à certidão, em 

conformidade. ======================================================== 
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02.06. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

02.06.06. GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

126 – 370/356/000 – HABITAÇÃO SOCIAL - Atribuição de Habitação Social – Leomil  

========== Oriunda do GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente à 

reunião a Informação n.º 17.AM/DISC/2019, datada de 21 de outubro, último, que nesta 

ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, onde consta 

o resultado da análise de quatro pedidos de habitação social para a localidade de 

Leomil, em consequência da aplicação dos critérios definidos na grelha de avaliação 

para atribuição de habitações sociais, aprovada na reunião ordinária, realizada em de 13 

de maio, último, exarada a folhas 196 e 197, ponto 127, do livro de atas 158. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a referida habitação 

social nos termos propostos na informação técnica acima identificada. ============== 

127 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – 1º. Ciclo - Auxílios económicos para o ano 

letivo 2019/2020 – 6.ª Listagem ========================================== 

========== Oriunda do GABINETE DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente a 

reunião a Informação n.º 18.RIC/DISC/2019, datada de 23 de outubro, último, que nesta 

ata se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, dando 

conta que deu entrada nos serviços uma candidatura para reposicionamento no escalão 

“A”, cuja previsão de encargos referentes à componente “refeição” e “material escolar”, 

tendo por base os valores estabelecidos no Anexo III, do Despacho n.º 7255/2018, de 31 

de julho, resulta no valor total de € 39,36 (trinta e nove euros e trinta e seis cêntimos), 
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sendo € 23,36 (vinte e três euros e trinta e seis cêntimos) para a componente “refeição” 

e € 16,00 (dezasseis euros), para a componente “material escolar”. ---------------------------- 

----- O processo traz informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE, referente à 

assunção dos referidos encargos. ------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Vereadora, ANA 

MARGARIDA LOPES MORGADO, pelas razões aduzidas na declaração de voto 

proferida na reunião ordinária, realizada em 15 de outubro de 2018, exarada a folhas 

129 e 130, do ponto 096, do livro de atas 157, aprovar o reposicionamento da aluna nos 

termos da informação técnica. ============================================ 

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 

10H10. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 
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O SECRETÁRIO, 


