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CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO ALENTEJO

____________

___________

____________

___________

ACTA N.º 09/2011
REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 13 / 04 / 2011
PRESENÇAS
PRESIDENTE : BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO
VEREADORES : JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA
PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO
ESTÊVÃO MANUEL MACHADO PEREIRA
HORA DE ABERTURA: 14,30 HORAS

HORA DE ENCERRAMENTO: 16,00 HORAS

FALTAS JUSTIFICADAS

FALTAS INJUSTIFICADAS

- JOSÉ JACINTO BENTO GRAVE, Vereador, por motivos
profissionais

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 07 / 04 / 2011
CAIXA ......................................................................................................................................................
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS .......................................................................

2.151,26 €

2.056.905,33 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430............................................................................................... 395.559,89 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431............................................................................................... 25.847,11 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005455530 ....................................................................................................... 31,70 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005478430 ................................................................................................ 56.207,09 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005496230 ..........................................................................................

2.582,62 €

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330................................................................................................... 2.201,37 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005672550...................................................................................................... 158,06 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950................................................................................................. 19.490,45 €
C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050 ............................................................................................... 5.430,67 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001 ............................................................................................... 29.955,87 €
B. T. A. – CONTA N.º 0018/22282859061 ................................................................................................ 500.00,00 €
MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ..................................................................................... 16.192,37 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ........................................................................................ 189.150,03 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743 ....................................................................................... 163.319,90 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44260394455 ........................................................................................ 300.000,00 €
C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/44260396365 ....................................................................................... 300.000,00 €
B. E. S. – CONTA N.º 0007/00219692682 ................................................................................................ 50.778,20 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................... 2.059.056,59 €
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................. 2.007.776,40 €
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ......................................................................................................... 51.280,19 €
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de
trabalhos era a seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------1) Aprovação da acta da reunião anterior; -----------------------------------------------------------------2) Informação sobre a actividade da Câmara; -------------------------------------------------------------3) Conhecimento dos despachos proferidos no uso de competência subdelegada em matéria de
administração urbanística; --------------------------------------------------------------------------------4) Aprovação da acta em minuta; ---------------------------------------------------------------------------5) Proposta de aprovação da minuta do Auto de Cedência e de Aceitação do conjunto edificado
“Paço dos Henriques”, situado em Alcáçovas; --------------------------------------------------------6) Proposta de alteração do Mapa de Pessoal (acréscimo de um lugar de Pedreiro a contratar por
tempo indeterminado); -----------------------------------------------------------------------------------7) 2.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; ------------------------------------8) 7.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa; -------------------------------------------------9) Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso; -------------------10) Ratificação de despacho do senhor Presidente que concedeu subsídios no âmbito da Acção
Social Escolar; --------------------------------------------------------------------------------------------11) Pedidos de parecer prévio relativos a aquisições de serviços nos termos do artigo 22.º da Lei do
Orçamento do Estado para 2011; -----------------------------------------------------------------------12) Pedido de autorização para a realização de Acampamento a realizar nos dias 15, 16 e 17 de
Abril, em Viana do Alentejo, por parte do Agrupamento 890 de Évora do Corpo Nacional de
Escutas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------13) Apreciação de pedido de isenção de taxas urbanísticas por parte da Associação Terra Mãe.
O senhor Presidente informou que, por motivos profissionais, o senhor Vereador José Jacinto não
pode estar presente e propôs a justificação da respectiva falta. Por escrutínio secreto, do qual
resultou unanimidade, foi a falta justificada. ---------------------------------------------------------------O senhor Presidente propôs a inclusão na ordem de trabalhos dos seguintes pontos adicionais:
14) Aprovação do auto de medição único relativo à Empreitada de Construção dos Gabinetes
Jurídico e da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, no edifício dos Paços do Concelho;
15) Proposta de alteração de sinalização rodoviária por ocasião da próxima Romaria a Cavalo. -----
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--- Tendo a Câmara reconhecido urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, aprovou
por unanimidade a sua inclusão na ordem do dia nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------Ponto um) Aprovação da acta da reunião anterior – A Câmara aprovou por unanimidade a acta
número oito relativa à reunião ordinária realizada no dia trinta de Março de dois mil e onze. ------Ponto dois) Informação sobre a actividade da Câmara – O senhor Presidente, sem ter qualquer
pretensão de inibir as intervenções de qualquer um dos Vereadores, recomendou contudo alguma
moderação nessas mesmas intervenções por forma a que sejam mais objectivas, evitando
dispersões que em nada beneficiam o conteúdo das actas e os trabalhos em geral. ------------------- O senhor Presidente informou que no dia 19 de Março, na EBI/JI de Alcáçovas, decorreu o
segundo Fórum para o Desenvolvimento e Sustentabilidade do Concelho de Viana do Alentejo,
com a participação de algumas dezenas de pessoas designadamente representantes de entidades
públicas, de associações, de empresas e particulares. Foi a segunda iniciativa com a participação
da população local com o objectivo de conduzir à elaboração de um Plano Estratégico de
Desenvolvimento e Sustentabilidade e dar inicio ao processo de implementação da Agenda 21
Local. A iniciativa correu muito bem sendo visível o entusiasmo dos participantes que
apresentaram boas ideias para os trabalhos a desenvolver. ------------------------------------------------ O senhor Presidente informou também que no dia 1 de Abril participou conjuntamente com os
senhores Vereadores João Pereira e Paulo Manzoupo na inauguração da Unidade de Cuidados na
Comunidade. Estando presentes o Dr. Martinho Vieira e a Senhora Presidente da ARS, foi-lhes
transmitido que continua inacabada uma ala do Centro de Saúde de Viana e que no edifício
existem equipamentos de fisioterapia que não estão a ser utilizados. Os referidos responsáveis
ficaram de analisar ambas as situações. O senhor Presidente sublinhou ainda que a Unidade de
Cuidados da Comunidade, embora sedeada em Viana, é de abrangência concelhia. ------------------ Informou também o senhor Presidente ter participado no dia 4 de Abril numa reunião na
Direcção Regional de Educação do Alentejo tendo sido comunicado que atendendo à situação
politica actual, a proposta de requalificação da Escola Dr. Isidoro de Sousa ficava sem efeito,
tendo em conta que o Senhor Secretário de Estado não estava em condições de assinar a dotação
para o Orçamento do Ministério da Educação (até 15% do valor da obra) nem de assinar o
contrato relativo à transferência de competências. Disse ainda o senhor Presidente ter tido
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conhecimento de que esta informação já havia sido dada pela Direcção Regional de Educação à
Senhora Directora do Agrupamento de Viana. -------------------------------------------------------------- O senhor Presidente referiu também que no dia 5 de Abril, o CENDREV – Centro Dramático de
Évora apresentou no Cine-Teatro Vianense a comédia “Falar Verdade a Mentir”, de Almeida
Garrett. A organização foi da Escola EB2,3/S Dr. Isidoro de Sousa com o apoio da Câmara
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse também o senhor Presidente que de 5 a 7 de Abril, no âmbito dos projectos “Leituras à
Lareira” e “Histórias”, decorreu no Castelo de Viana mais uma edição da Feira do Livro. A
organização foi conjunta e envolveu os departamentos do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, BECRE, Colecção B, Câmara Municipal através
da Oficina da Criança e Pólo de Viana do Alentejo da Universidade Sénior Túlio Espanca. A
iniciativa contou ainda com a presença da Livreira Ria Formosa para representação de várias
editoras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu ainda o senhor Presidente que no dia 8 de Abril, na Casa do Alentejo, em Lisboa, foi
apresentada a 11.ª edição da Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo. Na conferência de
imprensa estiveram presentes os Presidentes das Câmaras da Moita e de Viana do Alentejo, os
representantes da Associação Equestre de Viana do Alentejo e da Associação de Romeiros da
Tradição Moitense, os Presidentes das respectivas Entidades Regionais de Turismo e o senhor
Padre Manuel Manso. Para além de apresentar a Romaria, a Câmara de Viana do Alentejo
promoveu uma prova gastronómica com produtos da Região. ------------------------------------------- O senhor Presidente informou também que no âmbito do projecto “separar sem parar”
promovido pela AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, executado pela
Associação Terras Dentro e co-financiado pela Sociedade Ponto Verde, começaram a ser
distribuídos na passada semana 88 ecopontos domésticos pelas instalações da Câmara, pelos
estabelecimentos de ensino, restaurantes, Santas Casas da Misericórdia de Viana do Alentejo e
Alcáçovas e Centro de Saúde. --------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou também que no dia 9 de Abril, conjuntamente com o senhor VicePresidente, participou no almoço do 29.º aniversário da Associação de Reformados de Alcáçovas.
– Disse ainda o senhor Presidente que também no dia 9 de Abril se realizou outra acção no âmbito
da Agenda 21 Local, dirigida aos membros da Assembleia Municipal “Dinâmica de Grupo com a
Assembleia Municipal para o Desenvolvimento e Sustentabilidade do concelho de Viana do
Alentejo”. Esta acção foi realizada na Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e aos participantes,
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divididos em grupos, foram colocadas questões semelhantes às do segundo Fórum, tendo havido
no final a exposição das ideias de cada grupo. Embora a sessão tenha corrido bem, com exposição
de boas ideias, é de lamentar a pouca participação pois da força politica CDU apenas esteve
presente o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aguiar, não tendo estado ninguém do PSD.
Disse o senhor Presidente que agora se seguem os Workshops à escala da freguesia – um por
freguesia – em meados de Maio. Em Junho decorrerá o terceiro Fórum de conclusão dos trabalhos
de participação pública, com apresentação de resultados de todas as iniciativas. O senhor
Presidente recordou que toda a informação relativa a este assunto poderá e deverá ser consultada
no site do Município, sendo previsível a conclusão dos trabalhos até ao fim do corrente ano. ------ O senhor Presidente referiu ainda que a convite do Sporting Clube de Viana do Alentejo, os
eleitos da Câmara em regime de permanência assistiram ao jogo das meias-finais com o
Calipolense, tendo o Sporting Clube de Viana do Alentejo ganho por 2-1, assegurando a presença
na final que se realizará no dia 7 de Maio contra o Redondo, no campo do Juventude, em Évora.
Referiu ainda o senhor Presidente que a equipa de futsal, escalão de infantis, do Sport Club
Alcaçovense conquistou a Taça Distrito de Évora ao vencer na final o Sport Lisboa e Évora por
13-2, no dia 10 de Abril, em Portel. Esta equipa revalidou assim os títulos de campeão e a
conquista da Taça, tendo também vencido os “Torneios de Abertura” nas últimas duas épocas. ---- Disse também o senhor Presidente que a equipa de iniciados do Alcáçovas Atlético Clube
disputou no dia 10 de Abril a final da Taça do Distrito em futsal. Disse ainda que a equipa de
iniciados do Sporting de Viana foi campeã distrital de futsal 2010/2011 e venceu também a final
da Taça de Évora em futsal no passado dia 20 de Março. A equipa Sénior do Sporting de Viana
sagrou-se, pela primeira vez, campeã distrital de futsal no passado dia 19 de Março. ---------------Ponto três) Conhecimento dos despachos proferidos no uso de competência subdelegada em
matéria de administração urbanística – A Câmara tomou conhecimento da relação de
despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente da Câmara, no uso de competência subdelegada
em matéria de administração urbanística. -------------------------------------------------------------------Ponto quatro) Aprovação da acta em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a
acta desta reunião em minuta, no final da mesma, nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------Ponto cinco) Proposta de aprovação da minuta do Auto de Cedência e de Aceitação do
conjunto edificado “Paço dos Henriques”, situado em Alcáçovas – A Câmara, com a
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abstenção do senhor Vereador Estêvão Pereira, aprovou a Minuta do Auto de Cedência e
Aceitação do conjunto edificado “Paço dos Henriques”, situado em Alcáçovas. A referida minuta
fica em anexo à presente acta como sua parte integrante. ------------------------------------------------Ponto seis) Proposta de alteração do Mapa de Pessoal (acréscimo de um lugar de Pedreiro a
contratar por tempo indeterminado) – A Câmara aprovou por unanimidade uma alteração ao
Mapa de Pessoal aprovado para 2011, consubstanciada no acréscimo de um posto de trabalho de
Assistente Operacional (Pedreiro) a ocupar com contrato de trabalho por tempo indeterminado.
Dada a aposentação de uma trabalhadora no final do ano passado e atendendo a que a previsão
orçamental das despesas com o pessoal para 2011 não teve em conta esse facto, não é agora
necessário reforçar o orçamento nas rubricas em causa dado que se encontram com excesso de
dotação pelo motivo invocado e por isso podem conter as despesas inerentes ao novo posto de
trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete) 2.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – A Câmara
aprovou por unanimidade a 2.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ------Ponto oito) 7.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – A Câmara aprovou por
unanimidade a 7.ª proposta de alteração ao Orçamento da Despesa. -----------------------------------Ponto nove) Proposta de atribuição de cartões sociais do reformado, pensionista e idoso – A
Câmara deliberou por unanimidade atribuir os seguintes cartões do reformado, pensionista e idoso
a munícipes de Aguiar: ----------------------------------------------------------------------------------------- Mariana das Dores Botecas; ---------------------------------------------------------------------------------- António Francisco Azinheira Piteira. ----------------------------------------------------------------------Ponto dez) Ratificação de despacho do senhor Presidente que concedeu subsidios no âmbito
da Acção Social Escolar - A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente
da Câmara, exarado a 5 de Abril de 2011, que concedeu os seguintes subsidios de almoço e livros
a duas alunas da EBI/JI de Alcáçovas (escalão A), no âmbito da Acção Social Escolar:
- Florentina Mihaela Fadur (Jardim de Infância) – Almoço; --------------------------------------------- Diana Ana Maria Jurovschi (1.º Ciclo) – Almoço e Livros. --------------------------------------------Ponto onze) Pedidos de parecer prévio relativos a aquisições de serviços nos termos do artigo
22.º da Lei do Orçamento do Estado para 2011 – A Lei n.º 55/2010, de 31 de Dezembro (Lei
do Orçamento do Estado para 2011) estabeleceu no seu artigo 22.º o regime a que deverão
obedecer os contratos de aquisição de serviços. No n.º 1 desse artigo é referido que a redução
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remuneratória a que alude o artigo 19.º da referida Lei do Orçamento do Estado também é
aplicável aos valores pagos por contratos de aquisição de serviços que venham a celebrar-se ou a
renovar-se em 2011, com idêntico objecto e a mesma contraparte. Pela conjugação do disposto
nos n.ºs 2 e 4 do referido artigo 22.º, conclui-se que a celebração ou a renovação de contratos de
aquisição de serviços, designadamente no que respeita às modalidades de tarefa e de avença e
àqueles cujo objecto seja a consultadoria técnica, estão sujeitos a parecer prévio vinculativo da
Câmara Municipal. Este parecer depende da verificação dos seguintes requisitos: ------------------1) Constantes do n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis
n.ºs 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de Abril: ---------------------------------------a) Reconhecimento de que o trabalho em causa é não subordinado e que para a realização do
mesmo era inconveniente recorrer a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público.
b) Observação do regime legal da aquisição de serviços. ------------------------------------------------c) Comprovação de que o contratado tem regularizadas as suas obrigações fiscais e para com a
Segurança Social. -----------------------------------------------------------------------------------------------2) Verificação do cumprimento do disposto no artigo 19.º da Lei do Orçamento do Estado para
2011 (redução remuneratória, se aplicável). ----------------------------------------------------------------3) Confirmação de cabimento orçamental. -----------------------------------------------------------------Tendo em conta os novos procedimentos aplicáveis às aquisições de serviços, o senhor Presidente
propôs a emissão de parecer favorável relativamente aos seguintes casos nos quais estão
cumpridos os requisitos referidos nos pontos 1) a 3): -----------------------------------------------------A) Ajuste Directo com consulta à Empresa Smart Vision, Assessores e Auditores Estratégicos,
Ld.ª, para elaboração de um Plano Técnico para Implementação do Balcão Único de Atendimento
– concepção do novo modelo de desmaterialização e gestão de processos internos e de interacção
com o munícipe/cidadão, mediante o pagamento de 12.254,00 €; --------------------------------------B) Ajuste Directo com consulta à empresa Smart Vision, Assessores e Auditores Estratégicos,
Ld.ª, para elaboração do Plano de Acção e Monitorização da Implementação do modelo de
desmaterialização e gestão de processos internos e de interacção com o munícipe/cidadão,
mediante o pagamento de 14.443,08 €. ---------------------------------------------------------------------C) Ajuste directo com consulta à Empresa D&A – Design e Arquitectura, Ld.ª para elaboração do
Projecto de Arquitectura de Remodelação do Espaço para Implementação do Balcão Único de
Atendimento ao Cidadão / Munícipe, mediante o pagamento de 9.000,00 €. --------------------------
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Com a abstenção do senhor Vereador Estêvão Pereira, a Câmara deliberou com três votos
favoráveis dar parecer favorável às situações referidas em A), B) e C). -------------------------------Dada a impossibilidade de recorrer sistematicamente à Câmara ou a despachos do senhor
Presidente invocando a absoluta urgência em situações que no dia-a-dia do Município são
recorrentes em matéria de aquisição de serviços, o senhor Presidente propôs a emissão de parecer
favorável relativamente às situações abaixo descriminadas, estando cumpridos para cada caso os
requisitos legais aplicáveis: ------------------------------------------------------------------------------------ Alojamentos; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Certificação energética de Projectos; ----------------------------------------------------------------------- Seguros; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Montagem, distribuição e recolha de pendões; ------------------------------------------------------------ Aluguer de insufláveis para diversão infantil; ------------------------------------------------------------- Distribuição de folhetos, postais, desdobráveis e outros elementos de divulgação de iniciativas
municipais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Limpeza de Depósitos Municipais. ------------------------------------------------------------------------Foi emitido parecer favorável relativamente a cada situação constante da proposta, com três votos
favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador Estêvão Pereira. --------------------------Ponto doze) Pedido de autorização para a realização de Acampamento a realizar nos dias 15,
16 e 17 de Abril, em Viana do Alentejo, por parte do Agrupamento 890 de Évora do Corpo
Nacional de Escutas – A Câmara, por unanimidade, deu parecer favorável à realização de um
Acampamento do Agrupamento 890 de Évora do Corpo Nacional de Escutas, que irá decorrer
junto ao Santuário de Nossa Senhora D’Aires, de 15 a 17 de Abril corrente. -------------------------Ponto treze) Apreciação de pedido de isenção de taxas urbanísticas por parte da Associação
Terra Mãe – A Câmara deliberou por unanimidade isentar a Associação Terra Mãe do pagamento
das taxas urbanísticas devidas pela obra de Construção do Centro de Acolhimento Temporário
para Crianças e Jovens, reconhecendo que a referida Associação prossegue fins de utilidade
pública para efeitos do previsto no ponto iii da alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento
Municipal da Tabela de Taxas e Licenças em vigor. ------------------------------------------------------Mais foi deliberado, também por unanimidade, aplicar esta isenção a futuros pedidos desta
Entidade, que surjam no decurso da obra em causa. ------------------------------------------------------
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A Câmara deliberou, também por unanimidade, reconhecer que estão preenchidos os requisitos
previstos no ponto iii. da alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento Municipal da Tabela de
Taxas e Licenças para que a Associação “Terra Mãe” possa usufruir da isenção do pagamento das
taxas urbanísticas devidas pela emissão do alvará de construção da 1.º fase do “Lar de
acolhimento para crianças e jovens em risco”. --------------------------------------------------------------Ponto catorze) Aprovação do auto de medição único relativo à Empreitada de Construção
dos Gabinetes Juridico e da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, no edifício dos
Paços do Concelho – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o auto de medição único
relativo à Empreitada de Construção dos Gabinetes Juridico e da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens no edifício dos Paços do Concelho, no montante de 15.180,75 €. ----------------Ponto quinze) Proposta de alteração de sinalização rodoviária por ocasião da próxima
Romaria a Cavalo – A Câmara deliberou por unanimidade introduzir as seguintes alterações na
sinalização rodoviária em Viana do Alentejo, por ocasião da próxima Romaria a Cavalo e Festa de
Nossa Senhora D’Aires:
1. Dia 30 de Abril (entre as 16 e as 19 horas), trânsito proibido nos seguintes locais:
- Rua do Mercado;
- Travessa da Mesquita;
- Rua João Chagas;
- Rua da Água Abaixo;
- Rua Padre Luis António da Cruz;
- Rua das Escadinhas;
- Rua Cândido dos Reis;
- Rua Miguel Bombarda;
- Rua João de Deus;
- Rua Dr. António José de Almeida;
- Largo de S. Luis;
- Rua Médico Sousa;
- Rua da Fonte Figueira;
- Rua A da ZIVA.
2. Dia 30 de Abril (entre as 16 e as 19 horas), estacionamento proibido nos seguintes
locais:
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- Largo dos Bombeiros;
- Rua Dr. António José de Almeida;
- Rua Cândido dos Reis;
- Rua Miguel Bombarda;
- Largo de S. Luis;
- Rua Médico Sousa.
3. Dia 1 de Maio (entre as 9 e as 10 horas), trânsito e estacionamento proibidos nos
seguintes locais:
- Largo de S. Luis;
- Rua Miguel Bombarda;
- Rua Cândido dos Reis;
- Rua Padre Luis António da Cruz;
- Estrada da Senhora D’Aires.
4. Dias 30 de Abril e 1 de Maio, será proibido o trânsito no espaço do Santuário da
Senhora D’Aires destinado à concentração da Romaria (excepção para os Romeiros). --------

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezasseis horas, tendo a minuta desta acta
sido aprovada por unanimidade no final da mesma. -------------------------------------------------------

Eu,

, Chefe da DAF, a subscrevi.

O Presidente,

Os Vereadores,

