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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 11/2014 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 07 / 05 / 2014 

PRESENÇAS 

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

HORA DE ABERTURA: 15,00 HORAS                                        HORA DE ENCERRAMENTO: 17,00 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS 

 JOÃO LUIS BATISTA PENETRA, Vereador, por motivos pessoais 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 30/04/2014 

 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 4.061,52 € 

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

FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA LUISA MARQUES MIRA FERREIRA  ................................................................................... 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 2 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES  ................................................................................................. 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 3 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ................................................................................................................. 390.356,44 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  .................................................................................................................      111.159,44 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  .....................................................................................................................   35.716,73 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 1.799,92 € 

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  ....................................................................................................................... 92.427,44 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006535950  ....................................................................................................................... 14.199,09 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  .......................................................................................................   50.958,48 €   

B. T. A. – CONTA N.º 0018/10814784001  ......................................................................................................................    1.176,84 € 

MILLEN-BCP – CONTA N.º 0033/13880012049 ...................................................................................................................   908,61 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ....................................................................................................................  1.636,99 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ..................................................................................................................   4.185,91 € 

B. E. S. – CONTA N.º 0007/00102934558  ...........................................................................................................................   421,46 € 

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

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ........................................................................................................................................ 394.417,96 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS ............................................................................................................................................. 226.330,47 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 168.087,49 € 
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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 9 de abril de 2014;  ----------------------------- 

3.    Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 17 de abril de 2014;  -------------------- 

4.    Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 23 de abril de 2014;  --------------------------- 

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

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

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

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

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

9.    Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam apoios em espécie 

(cedência de transporte a diversas entidades);  -------------------------------------------------------------------------- 

10.  Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara que concedeu parecer 

favorável à prestação de serviços de Segurança da Tenda instalada por ocasião da Romaria a Cavalo; 

11.  Proposta de declaração de caducidade da licença de construção relativa ao processo n.º 50-AL/2004;  

12.  Proposta de transferência de verba para a CULARTES – Cooperativa Cultural, CRL;  --------------------------- 

13.  Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense, no âmbito do Regulamento 

de Apoio Financeiro às Atividades Culturais;  ----------------------------------------------------------------------------- 

14.  Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana 

do Alentejo;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.  Proposta de aprovação do caderno de encargos relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do 

Paço dos Henriques, em Alcáçovas, contendo o respetivo projeto de execução;  ------------------------------- 

16.  Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Recuperação do 

Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas;  ---------------------------------------------------------------------------- 

17.  Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas;  -------------------- 

18.  Proposta de aprovação do Programa de Concurso relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do 

Paço dos Henriques, em Alcáçovas; de abertura do concurso público para adjudicação da respetiva 

empreitada e de designação do júri que conduzirá o procedimento.  ---------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que a falta do senhor Vereador João Penetra se deve a motivos pessoais. 

Tendo proposto a respetiva justificação, foi a falta justificada por unanimidade mediante votação por 

escrutínio secreto.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa referiu ter ouvido comentar que os trabalhadores desta 

Câmara que acompanharam a Romaria a Cavalo deste ano, tiveram um fraco acompanhamento em 

relação aos anos anteriores, pelo que perguntou a que se deveu esta insuficiência.  -----------------------------

- 

- O senhor Presidente disse que os trabalhadores desta Câmara que acompanharam a Romaria foram os 

mesmos do ano anterior e que, em sua opinião, o acompanhamento foi idêntico não se tendo 

apercebido de alguma anomalia. Referiu que da parte da Câmara da Moita é que se verificou a falta de 

um trabalhador que normalmente faz a Romaria há alguns anos motivada por doença, no entanto a 

Câmara da Moita substituiu-o por outro trabalhador. Adiantou ainda o senhor Presidente que a reunião 

de avaliação da Romaria ainda não foi realizada, pelo que durante a realização da mesma irá averiguar se 

se passou alguma coisa de anormal, diferente dos outros anos. Disse o senhor Presidente ter 

conhecimento de um pequeno problema com a organização do trânsito aquando da chegada da Romaria 

a Viana, devido à falta de efetivos da GNR. Referiu que, em sua opinião, o balanço da Romaria é bastante 

positivo, continuando a ser esta iniciativa uma mais-valia para o concelho, principalmente a nível da 

economia local.  --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

-------------- 

Entrou-se na ordem de trabalhos: 

Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

ata desta reunião em minuta, no final da mesma, 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 9 de abril de 2014 – Com a 

abstenção da senhora Vereadora Rosa Barros da Costa por não ter estado presente, foi aprovada com 

três votos favoráveis, a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 9 de abril de 2014. ------------------- 

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião extraordinária de 17 de abril de 2014 – 

Com a abstenção da senhora Vereadora Rosa Barros da Costa por não ter estado presente, foi aprovada 

com três votos favoráveis, a ata relativa à reunião extraordinária realizada no dia 17 de abril de 2014. ---- 

Ponto quatro) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 23 de abril de 2014 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária realizada no dia 23 de abril de 2014.  

Ponto cinco) Informação sobre a atividade da Câmara – O senhor Presidente referiu-se às 

comemorações do 40.º aniversário do 25 de Abril, tendo destacado a realização do espetáculo “A Praça 
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das Canções”, com António Manuel Ribeiro, José Jorge Letria e Samuel, que decorreu no Cineteatro 

Vianense na noite de 24 de Abril, espetáculo este que foi de excelente qualidade e também à sessão 

solene que decorreu igualmente no Cineteatro Vianense no dia 25 de Abril.  -------------------------------------  

- Referiu-se também o senhor Presidente à pernoita da Romaria a Cavalo em Alcáçovas, na noite de 25 

de Abril, na qual houve bastante animação musical, tendo estado presente o senhor Vereador Paulo 

Manzoupo. Adiantou o senhor Presidente que a sua ausência se deveu ao facto de ter estado no Largo 

do Carmo, em Lisboa, na inauguração da exposição de oito Girândolas de Luz, promovida pela 

Associação 25 de Abril, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Estas Girândolas são evocativas das 

8 reuniões prévias do “Movimento dos Capitães”. O objetivo é instalar também uma Girândola em cada 

um dos locais em que se realizaram reuniões, sendo que a Girândola do Monte do Sobral foi a primeira a 

ser instalada.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu-se também o senhor Presidente ao fim-de-semana da Romaria a Cavalo, da qual já havia falado 

no período de antes da ordem do dia, na sequência de uma intervenção da senhora Vereadora Rosa 

Barros da Costa.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu-se ainda o senhor Presidente à realização da sessão da Assembleia Municipal no passado dia 30 

de abril, a qual teve lugar no Monte do Sobral.  ---------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente informou que no dia 2 de maio participou numa reunião com o Senhor Ministro do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, em representação da AMGAP – Associação de 

Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, na qual se propôs que houvesse uma revisão do 

Contrato de Parceria Pública, celebrado entre o Estado Português e 21 Municípios do Alentejo, incluindo 

o de Viana do Alentejo, para a gestão dos serviços de abastecimento de água para consumo público e de 

saneamento de águas residuais. Propôs-se ainda uma revisão do Contrato de Gestão e do Estudo de 

Viabilidade Económica Financeira (EVEF), entre outros assuntos.  ----------------------------------------------------  

- Informou também ter estado presente, juntamente com os senhores Vereadores Paulo Manzoupo, 

João Penetra e Rosa Barros da Costa, na inauguração da exposição de pintura, de Vera Galhofas, em 

Aguiar, denominada “As cores da minha terra”.  --------------------------------------------------------------------------  

- Também informou que no dia 3 de maio, o senhor Vice-Presidente esteve presente no encontro de 

grupos corais promovido pelo Grupo Coral Paz e Unidade de Alcáçovas, por ocasião do seu aniversário. --

- - Informou que no dia 5 de maio participou, conjuntamente com o senhor Vice-Presidente, numa 

reunião extraordinária do Conselho Diretivo da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, 

que decorreu em Vidigueira, relacionada com um processo judicial.  ------------------------------------------------  

- Informou também o senhor Presidente que no dia 6 de maio, o Chefe do seu Gabinete de apoio pessoal 

– Dr. Bruno Borges, participou num Workshop na Universidade de Évora, promovido pela AMA – Agência 
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para a Modernização Administrativa, em parceria com a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central, subordinado ao tema “Modernização, Racionalização e Transparência na Administrativa 

Pública”.  

- Informou ainda que hoje mesmo participou, conjuntamente com a Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano (DDSH) – Dr.ª Florbela Fernandes, numa visita periódica e regular do 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central II, ao Jardim de Infância e Escola EB1 de 

Aguiar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mais informou que no próximo dia 8 de maio terá lugar, no Castelo de Viana do Alentejo, a inauguração 

da exposição de desenho e fotografia “Pedreira dos Sons outros olhares, outra(s) vida(s)”, de Helena 

Calvet e Carlos Marques.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou por último o senhor Presidente que no próximo dia 10 de maio, no Cineteatro Vianense, terá 

lugar a apresentação da peça de teatro “Destinos Cruzados” pelo grupo cénico amador de Alcáçovas, da 

Sociedade União Alcaçovense, da autoria do munícipe alcaçovense João Ilhéu.  ---------------------------------  

Ponto seis) Conhecimento da relação de 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 no uso de competência subdelegada em matéria de 

administração urbanística.  ---------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Ponto sete) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos termos do 

Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e idoso, a Câmara deliberou por 

unanimidade atribuir o referido cartão aos seguintes munícipes de Alcáçovas: 

- Francisco Panoias Pia;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Feliciana Nazaret de Jesus;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Luis António de Carvalho;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Inês Salsinha Coroado Maia;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lúcia Cristina Coroado Maia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto oito) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Nos termos do 

Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Reformado, Pensionista e idoso, a Câmara deliberou por 

unanimidade proceder à renovação do cartão dos seguintes munícipes: 

De Alcáçovas: 

- Maria Henriqueta Torres da Silva;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Maria Luisa Caldeira Pereira Chora;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Gaspar António Barroso Chora;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Felisberta Augusta da Costa Lopes.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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De Viana do Alentejo: 

- Deodato Vicente Figueira;   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- José Francisco Trindade Pereira;  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Maria Vitória Pintado Romão Quaresma;  ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Joaquim António Pão Mole Sabino;  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Maria José Casaca Pereira Baguinho;  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Soledade do Rosário Correia;  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Maria Francisca Destapado Gregório Lagarto.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto nove) Proposta de ratificação dos despachos do senhor Presidente que concederam apoios em 

espécie (cedência de transporte a diversas entidades) – A Câmara deliberou por unanimidade ratificar 

os despachos do senhor Presidente que concederam apoios em espécie às Entidades a seguir indicadas 

(cedência de transporte): 

» Dia 12 de abril – Cedência da carrinha de 9 lugares para uma deslocação da Equipa de Tiro ao Alvo do 

Alcáçovas Atlético Clube a S. Miguel (Odemira), para participarem na 3.ª prova do Campeonato Inatel de 

Tiro ao Alvo. Custo 84,83 €;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

» Dia 25 de abril – Cedência do autocarro de 19 lugares para uma deslocação do Grupo Coral Feminino 

Cantares de Alcáçovas ao Alandroal, para realizarem uma atuação. Custo 104,37 €;  ----------------------------  

» Dias 8 e 15 de abril – Cedência do autocarro de 19 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para a deslocação dos finalistas ao Aeroporto de Lisboa com o objetivo de partirem para a 

viagem de finalistas. Custo (os dois dias) 146,38 €;  ------------------------------------------------------------------------  

» Dias 11 e 14 de abril – Cedência do autocarro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo para uma deslocação do Grupo de Inglês até ao Aeroporto de Faro, com o objetivo de partirem 

para a visita de estudo a Paris. Custo (os dois dias) 410,50 €.  ----------------------------------------------------------  

» Dia 24 de abril - Cedência do autocarro de 52 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

para uma deslocação das turmas do 7.ºA e B até Lisboa, para realizarem uma visita de estudo ao 

Percurso Pombalinho. Custo 171,50 €.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

» Dia 24 de abril – Cedência da carrinha de 9 lugares ao Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

para uma deslocação do grupo BagRevolution do 11.ºA até Lisboa, com o objetivo de promoverem o seu 

projeto. Custo: 137,70 €.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez) Proposta de ratificação do despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara que concedeu 

parecer favorável à prestação de serviços de Segurança da Tenda instalada por ocasião da Romaria a 

Cavalo – Com os fundamentos constantes do despacho anexo à presente ata e cujos termos se dão aqui 

como integralmente reproduzidos, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Vice-
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Presidente de 24 de abril último através do qual foi concedido parecer prévio favorável à contratação de 

serviços de Segurança da Tenda instalada por ocasião da XIV Romaria a Cavalo, em Viana do Alentejo, 

com a Empresa PROSEGUR, Companhia de Segurança, Unipessoal, Ld.ª, pela quantia de 316,80 €, 

acrescida de IVA.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto onze) Proposta de declaração de caducidade da licença de construção relativa ao processo n.º 

50-AL/2004 – A Câmara tomou conhecimento de uma informação da Divisão de Administração 

Urbanística e Processual, dando conta da comunicação efetuada à requerente Associação Terra Mãe à 

qual foi concedido o prazo de 10 dias para que se pronunciasse, em sede de audiência prévia, sobre a 

caducidade do processo de obras n.º 50-AL/2004. Decorrido o tempo concedido sem que tenha ocorrido 

qualquer pronuncia ou entrega de qualquer elemento adicional, a Câmara deliberou por unanimidade, 

nos termos da proposta apresentada pelos serviços, a caducidade da licença a que se refere o 

mencionado processo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto doze) Proposta de transferência de verba para a CULARTES – Cooperativa Cultural, CRL – A 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para a CULARTES – Cooperativa Cultural, CRL a importância 

de 400,00 €, para apoio nas atividades constantes do plano de atividades da Associação, nomeadamente 

à “Pedreira dos Sons” e Workshops de música.  ----------------------------------------------------------------------------  

Ponto treze) Proposta de transferência de verba para a Sociedade União Alcaçovense, no âmbito do 

Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais – A Câmara deliberou por unanimidade 

transferir para a Sociedade União Alcaçovense a importância de 488,70 €, relativa à Banda de Música / 

1.º trimestre de 2014, no âmbito do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais.  ------------- 

Ponto catorze) Proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos de Viana do Alentejo – A Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo a importância de 600,00 €, para apoio das 

atividades a desenvolver pela Associação, nomeadamente a realização de Uma Noite de Fados.  ------------  

Ponto quinze) Proposta de aprovação do caderno de encargos relativo à Empreitada de Recuperação 

do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas, contendo o respetivo projeto de execução – A Câmara 

deliberou por unanimidade aprovar o Caderno de Encargos relativo à Empreitada de Recuperação do 

Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas, contendo o respetivo Projeto de Execução.  --------------------  

- A senhora Vereadora Rosa Barros da Costa disse não ter conhecimentos técnicos que lhe permitam 

fazer a avaliação correta da documentação em apreço, mas vota favoravelmente porque confia na 

capacidade técnica de quem a realizou. Esta sua intervenção é extensiva também aos pontos seguintes 

relacionados com esta Empreitada.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto dezasseis) Proposta de aprovação do Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de 

Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas – A Câmara deliberou por unanimidade 

aprovar o Plano de Segurança e Saúde relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos 

Henriques, em Alcáçovas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezassete) Proposta de aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas - A 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição relativo à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas.  --------- 

Ponto dezoito) Proposta de aprovação do programa de concurso relativo à Empreitada de Recuperação 

do Horto do Paço dos Henriques, em Alcáçovas; de abertura do concurso público para adjudicação da 

respetiva empreitada e de designação do júri que conduzirá o procedimento - A Câmara deliberou por 

unanimidade o seguinte relativamente à Empreitada de Recuperação do Horto do Paço dos Henriques, 

em Alcáçovas: 

» Aprovar o Programa de Concurso;  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

» Abrir concurso público para adjudicação da Empreitada;  -------------------------------------------------------------- 

» Designar o Júri que conduzirá o procedimento, no âmbito do concurso público: 

Presidente – Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos.  ---------------------- 

Vogais efetivos – Cláudia Isabel Varela Ribeiro, Chefe da Divisão de Administração Urbanística e 

Processual; e Domingos José Nunes da Rocha, Técnico Superior (Engenheiro Civil).  ------------------------------ 

Vogais suplentes – Francisco António Dias Cardoso; e Maria de Fátima Vaqueira Viegas Lopes, ambos 

Assistentes Técnicos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

      Eu,                                                                                                  , Assistente Técnico, a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

 

Os Vereadores, 
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