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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 08/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 08 / 04 / 2015 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 
                          ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 17:00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 19/03/2015 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 4.276,51 € 

FUNDOS DE MANEIO  ......................................................................................................................................................... 3.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES  ................................................................................................. 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 3 – FLORBELA DA LUZ DESCALÇO FERNANDES  ................................................................................. 1.000,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ...............................................................................................................   809.289,37 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  330.019,73 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  .................................................................................................................        37.918,88 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 8.184,62 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950  ....................................................................................................................... 19.490,45 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050  ......................................................................................................................... 5.430,67 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350  ....................................................................................................................... 93.551,22 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006535950  ....................................................................................................................... 17.625,74 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .......................................................................................................   39.490,17 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250  ......................................................................................................................... 2.337,78 € 

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ....................................................................................................................       5.230,06 € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ...................................................................................................................   585,61 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ...................................................................................................................   8.762,30 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..............................................................................................................      31.362,85 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  ................................................................................................................   158.434,88 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682  .................................................................................................................... 50.864,41 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES .......................................................................................................................................  813.565,88 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................. 637.197,14 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 176.368,74 € 
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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. Proposta de aprovação da ata em minuta;  -----------------------------------------------------------------------------  

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 25 de março de 2015;  ----------------------  

3. Informação sobre a atividade da Câmara;  ------------------------------------------------------------------------------  

4. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística;  -----------------------------------------  

5. 6.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  --------------------------------------------------------------  

6. 5.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais;  ----------------------------------------------------  

7. 2.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;  ------------------------------------------------  

8. Proposta de aprovação do último auto de medição relativo à Empreitada de Remodelação do Estaleiro 

Municipal de Viana do Alentejo;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

9. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades 

Culturais;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas (Romaria do 

Espirito Santo);  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso;  ----------------------------------  

12. Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso;  ---------------------------------  

13. Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares do Concelho de Viana do Alentejo para o 

ano letivo 2015-2016;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. Proposta de ratificação do Despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu licença à Secção 

Desportiva dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo para a realização da Prova Desportiva 

“Segunda Prova do Troféu BTT de Évora 2015”, que decorreu no dia 29 de março de 2015;  ------------  

15. Proposta de aprovação do auto de medição n.º 1 relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do 

Paço dos Henriques, em Alcáçovas.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

declarado aberto o período de antes da ordem do dia: 

- Neste período o senhor Vereador João Penetra informou que o Encontro a realizar pela Associação 

Terra Mãe e para o qual a Câmara já atribuiu apoio monetário não terá lugar a 16 de abril como 

inicialmente estava programado mas sim em data posterior.  ---------------------------------------------------------  

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: 
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Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 25 de março de 2015 – A 

Câmara aprovou com quatro votos favoráveis a ata relativa à reunião ordinária de 25 de março de 2015. 

Não participou na votação a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa por não ter estado presente na 

reunião a que a ata se refere, em obediência ao disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e que 

entra em vigor precisamente hoje.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente informou que no dia 26 de 

março reuniu o Conselho Municipal de Educação. Esteve presente o senhor Delegado Regional de 

Educação ao qual foi endereçado o convite para visitar o concelho e conhecer mais de perto a 

comunidade educativa.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 26 de março, a Engenheira do Ambiente Sónia Cabeças e o 

seu Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal – Dr. Bruno Borges – participaram numa reunião no CDOS – 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora sobre Meteorologia no âmbito da Proteção Civil. A 

ação teve como objetivo um maior e melhor conhecimento sobre a utilização de informação 

meteorológica no âmbito da Proteção Civil.  --------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 27 de março foi inaugurada no Castelo de Viana, a exposição 

“Rosácea em Renda Sol”, um projeto da Oficina do Feltro coordenado por Diana Regal e executado por 

Elisa Pinto. A exposição estará patente ao público até ao dia 17 de maio e reflete sobre as práticas de 

produção e transformação de têxteis, em contexto doméstico, para a manufatura de peças de roupa e 

do lar. O projeto já foi apresentado na Cooperativa Teatro dos Castelos, em Montemor-o-Velho; no 

Mosteiro da Flor da Rosa, no Crato, em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo no 

âmbito do Festival Escrita na Paisagem e no Museu da Tapeçaria, em Portalegre. Como habitualmente, a 

exposição é organizada pelo Município de Viana do Alentejo e pela Junta de Freguesia local e conta com 

o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo.  --------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 27 de março, para comemorar o Dia Mundial do Teatro, teve 

lugar no Cineteatro Vianense um espetáculo de Stand Up Comedy com Jorge Serafim. Durante uma hora, 

este comediante animou a plateia, com o seu jeito típico e único, misturando os contos tradicionais 

alentejanos com as aventuras e desventuras do dia-a-dia. O senhor Presidente acrescentou que “Jorge 

Serafim, que se estreou recentemente no romance, apresentou antes do espetáculo o seu livro “Não há 

seda nas lembranças”, uma homenagem à memória, onde se cruzam vidas e histórias. Há muito que 
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Serafim pensava em escrever um romance onde pudesse incluir todas as histórias que tem ouvido. 

Algumas referentes a episódios históricos ocorridos na cidade de Beja, histórias de vida que ouviu 

contadas na primeira pessoa e que acarretam uma forte carga dramática, ou episódios burlescos com 

um grande sentido de humor. Escreveu então um romance de homenagem à memória e sobre o poder 

que a mesma tem em construir afetos com o nosso património histórico, físico, social e oral. O livro 

colheu inspiração em Beja, no seu bairro, nos seus vizinhos, nos contos que conta, nas histórias que 

ouviu, nas memórias que nos preenchem. Trate-se de um livro que percorre as memórias das invasões 

francesas, as lutas liberais, a Guerra Civil de Espanha e a Guerra do Ultramar através do cruzamento de 

vidas e histórias das várias personagens”.  ----------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu-se ao Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses que 

decorreu em Tróia, nos dias 27 e 28 de março e no qual participou conjuntamente com o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal e com a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas. Um 

dos assuntos focados no Congresso foi a situação atual do Poder Local, tema plasmado na Resolução 

Final aprovada. Dada a importância do assunto, a referida Resolução fica em anexo à presente ata como 

sua parte integrante. O senhor Presidente sublinhou os seguintes considerandos feitos no início do XXII 

Congresso da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, que conduziram à referida 

Resolução: 

“1. Portugal tem passado, nos últimos anos, por enormes dificuldades económicas, financeiras e sociais, 

com problemas graves ao nível da consolidação das contas públicas e com endividamento e deficit 

excessivos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. As políticas de austeridade implementadas na sequência da intervenção da Troika conduziram, 

designadamente, ao enfraquecimento da economia, ao aumento dos impostos, ao aumento do 

desemprego, ao corte nas pensões, nos vencimentos e nas prestações sociais, ao encerramento 

compulsivo de serviços de proximidade e geraram enormes sacrifícios aos cidadãos e famílias 

portuguesas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Também as Autarquias Locais têm sido fortemente afetadas por estas políticas recessivas, 

principalmente no que se refere ao seu nível de financiamento e à sua capacidade de gestão, 

encontrando-se numa situação de grande dificuldade. Efetivamente foram efetuadas alterações, com 

incidência nas Autarquias Locais, que são cerceadoras e violadoras da autonomia local e que se 

revelaram suscetíveis de colocar em causa o serviço que é prestado às populações.  ---------------------------  

4. A tendência centralista, alegadamente justificada pela crise económico-financeira, foi agravada nos 

últimos anos. Tal situação, com a invocação de razões do Estado, associadas a restrições e 

condicionantes económico-financeiras, desconsiderou o Poder Local, tendo conduzido à degradação da 
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autonomia local, colocando as Autarquias Locais numa situação inaceitável, tratando estas como meras 

repartições da Administração Central.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

5. Por outro lado, a produção legislativa e a prática quotidiana, em que se impõe às Autarquias Locais 

fazerem cada vez mais, com cada vez menos meios, ofendem gravemente a autonomia do Poder Local”. 

- O senhor Presidente informou que no dia 27 de março, na Arena d’Évora, decorreu um espetáculo de 

homenagem ao Cante Alentejano, denominado “Cantar o Alentejo, entre Mestres e Aprendizes”, 

patrocinado por este Município. Participou neste espetáculo o Grupo Coral Feminino Cantares de 

Alcáçovas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 28 de março, também na Arena d’Évora, este Município esteve representado nos festejos do 

23.º aniversário do Grupo Académico Seistetos, com a presença do senhor Presidente da Câmara e do 

senhor Presidente da Assembleia Municipal. Este Município patrocinou o II Festival do Badalo, que 

decorreu nesse dia e foi apresentado por Jorge Serafim. O senhor Presidente da Câmara integrou o júri 

do concurso de Tunas e o senhor Presidente da Assembleia Municipal entregou ao Grupo Seistetos um 

novo chocalho que irá renovar o estandarte deste Grupo Académico e o acompanhará nas suas 

atuações. Este ato simbólico vem reforçar o apoio do Município à Arte Chocalheira, candidata à lista do 

Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente, cuja apreciação será feita em 

novembro pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.  --------  

- O senhor Presidente informou que no dia 29 de março, conjuntamente com o senhor Vereador Paulo 

Manzoupo, esteve presente na entrega de prémios no âmbito da Prova Desportiva “Segunda Prova 

Desportiva do Troféu BTT de Évora 2015”.  ---------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 31 de março participou numa reunião da CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central sobre a preparação do Pacto para o Desenvolvimento e 

Coesão Territorial do Alentejo Central, conduzida pela equipa da CIMAC/ADRAL – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central / Agência para o Desenvolvimento Regional do Alentejo e pelos 

Consultores da Empresa Quaterraire Portugal que estão a elaborar os documentos do PDCT – Pacto para 

o Desenvolvimento e Coesão Territorial. Da ordem de trabalhos desta reunião constaram os seguintes 

pontos: 

> Apresentação do PO – Programa Operacional Regional Alentejo 2020 na perspetiva dos financiamentos 

para os Municípios;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

> Intervenção Territorial Integrada: Prioridades de investimento e tipologias abrangidas, meios 

financeiros, regras e condicionantes;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

> O convite às CIM – Comunidades Intermunicipais para o PDCT – Pacto para o Desenvolvimento e 

Coesão Territorial e as propostas para cada prioridade de investimento.  ------------------------------------------  
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O principal objetivo da reunião foi obter os contributos dos Municípios sobre: 

> Prioridades de investimento a contratualizar;  ---------------------------------------------------------------------------  

> Projetos, tipologias de projetos e modalidades de execução a considerar;  --------------------------------------  

> Novos projetos a incluir nas áreas onde existem poucas propostas;  ----------------------------------------------  

> Parcerias a explorar e/ou a estabelecer;  ----------------------------------------------------------------------------------  

> Dúvidas e questões a colocar à CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 1 de abril participou numa reunião do Conselho de 

Administração da GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos em Évora e à noite numa sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente referiu que hoje, na Herdade de Rio Frio, decorreu uma Conferência de Imprensa 

sobre a Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo. Esteve presente o senhor Presidente da Sociedade 

Anónima – Eng.º José Augusto Ramos Rocha – que manifestou o seu agrado quanto à iniciativa e 

comunicou o patrocínio da mesma com a oferta do vinho. Participaram no momento cultural desta 

Conferência de Imprensa o Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo e um Grupo de Fandango. O 

senhor Presidente salientou a presença de muita comunicação social e informou que este ano será o 

ator João Catarré a apadrinhar a Romaria.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto quatro) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso 

de competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou 

conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente, no uso de competência 

subdelegada em matéria de administração urbanística.  ----------------------------------------------------------------  

Ponto cinco) 6.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos favoráveis e as 

abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada a 6.ª proposta 

de alteração ao Orçamento da Despesa.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto seis) 5.ª Proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três votos favoráveis e 

as abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada a 5.ª 

proposta de alteração ao Plano de Atividades Municipais.  -------------------------------------------------------------  

Ponto sete) 2.ª Proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três votos favoráveis 

e as abstenções dos senhores Vereadores João Penetra e Rosa Barros da Costa, foi aprovada a 2.ª 

proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.  ---------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de aprovação do último auto de medição relativo à Empreitada de Remodelação 

do Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo – A Câmara aprovou por unanimidade o último auto de 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08/04/2015  Fl.7 

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

medição relativo à Empreitada de Remodelação do Estaleiro Municipal de Viana do Alentejo, no 

montante de 2.000,00 € (dois mil euros).  -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às 

Atividades Culturais – A Câmara deliberou por unanimidade transferir as seguintes verbas ao abrigo do 

Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais: 

- Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova – 492,00 € (Grupo de Teatro Amador da Secção 

Cultural “O Restolho”);  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense: 

> 656,10 € (Ballet e Sevilhanas);  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

> 280,80 € (Grupo Coral Paz e Unidade).  ------------------------------------------------------------------------------------  

- Sport Club Alcaçovense: 

> 219,90 € (Grupo de Cavaquinhos / 1.º trimestre de 2014);  ----------------------------------------------------------  

> 230,40 € (Escola de Música / 1.º trimestre de 2014);  ------------------------------------------------------------------  

> 299,70 € (Grupo de Cavaquinhos / 2.º trimestre de 2014);  ----------------------------------------------------------  

> 230,40 € (Escola de Música / 2.º trimestre de 2014).  ------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de transferência de verba para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alcáçovas 

(Romaria do Espirito Santo) – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Alcáçovas a importância de 400,00 € (quatrocentos euros), como comparticipação nas 

despesas de realização da Festa do Espirito Santo.  -----------------------------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base 

numa proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento Municipal 

respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social do reformado, pensionista e 

idoso a Maria Eugénia Tenrinho Rosa Romão, residente em Viana do Alentejo.  -----------------------------------

--------- 

Ponto doze) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com base 

numa informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento 

Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão social do 

reformado, pensionista e idoso dos seguintes munícipes: 

- Maria da Silva Massapina Tim Tim, residente em Viana do Alentejo;  ----------------------------------------------  

- Jerónima Maria Ribeiro, residente em Alcáçovas.  -----------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares do concelho de Viana do 

Alentejo para o ano letivo 2015-2016 – Proveniente da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, 

foi apresentada a Proposta de Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de 2015/2016, com 
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informação de que a mesma foi submetida à apreciação do Conselho Municipal de Educação na reunião 

de 26 de março de 2015, tendo obtido parecer favorável.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara aprovou por unanimidade a referida proposta.  --------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de ratificação do Despacho do senhor Vice-Presidente que concedeu licença à 

Secção Desportiva dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo para a realização da Prova 

Desportiva “Segunda Prova do Troféu BTT de Évora 2015”, que decorreu no dia 29 de março de 2015 – 

A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-Presidente datado de 10 de abril de 

2015, através do qual foi concedida autorização à Secção Desportiva dos Bombeiros Voluntários de Viana 

do Alentejo para a realização, no dia 29 de março, da Prova “Troféu BTT de Évora 2015”.  -------------------  

Ponto quinze) Proposta de aprovação do auto de medição n.º 1 relativo à Empreitada de Recuperação 

do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas – A Câmara aprovou por unanimidade o primeiro auto 

de medição relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas, no 

montante de 10.045,39 € (dez mil e quarenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos).  -----------------------  

Presença de público – Esteve presente o senhor Martinho Pão Mole que fez entrega de uma carta ao 

senhor Presidente, relativa a um assunto a que já tinha aludido anteriormente e que se prende com a 

necessidade de existência de um canil e de um gatil. Este munícipe também se referiu a outro assunto, 

relacionado com a inclusão dos Municípios em categorias, em função de diversos fatores, de entre os 

quais se salienta a densidade populacional.  --------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente disse já ter falado deste assunto numa reunião anterior, estando o Município de 

Viana do Alentejo englobado na categoria dos Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural. Do que 

lhe é dado conhecer do assunto, prevê-se uma descriminação positiva para estes Municípios em várias 

áreas, nomeadamente no atual Quadro Comunitário Portugal 2020.  -----------------------------------------------  

 

--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezassete horas, tendo a minuta desta ata sido 

aprovada por unanimidade no final da mesma.  ---------------------------------------------------------------------------  

 

      Eu,                                                                                                              , Chefe da D.G.R., a subscrevi. 

 

 

 

O Presidente, 
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Os Vereadores, 

 

 
























