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Senhor Presidente, disse que o Vereador Paulo Conde, informou que não pod

comparecer à reunião, por motivos de saúde. Por unanimidade foi justificada a falta. Verificada

a existência de quórum, o Senhor o Presidente da Câmara deu início à reunião com a seguinte

Ordem de Trabalhos, que foi entregue antecipadamente a todos os Vereadores, nos termos do

n2.2 do artigo 532 da Lei n2. 75/2013, de 12 de setembrb.

A- Antes da ordem do dia

Ai- Informações dos pelouros;

A.2- Outros assuntos;

A.3- Resumo de tesouraria.

B- Ordem do dia

B.1- Ata da reunião anterior (n213 de 2019);

B.2- Obras particulares;

8.3- Serviços nos cemitérios municipais e cremações;

B.4- Apoio a entidades e atividades diversas;

B.5- Regulamento Municipal de Apoio Social. Aprovação de transportes;

8.6- Prédios degradados. Vistoria;

B.7- Contrato de objetivos. Gabinetes de Inserção Profissional-GIP;

B.8- Pagamento a prestações;

B.9- Regulamento Interno de Funcionamento de Controle da Assiduidade e

Pontualidade dos Trabalhadores do Município de Ferreira do Alentejo;

B.10- Projeto das Estruturas Cemiteriais em Ferreira do Alentejo;

B.11- Pedido de Estágio. Escola Profissional de Cuba;

B.12- Descentralização de competências do Estado;

B.13- Protocolo de parceria. Candidatura FAMI- Fundo pra o Asilo a Migração e a

Integração;

8.14- Campanha contra os dejetos caninos;

B.15- Estrada Municipal 527-1- ligação de Gasparões a Montes Velhos.

C- Período de intervenção do público

D- Minuta da ata

A

— ANTES DA ORDEM DO DIA

A.1

— INFORMAÇÕES DOS PELOUROS

ii 2.12
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O Senhor Presidente, referiu os trabalhos desenvolvidos pelos Serviços Operacionais, onde

haverá que salientar os serviços de canalização, na reparação de roturas de águas e esgotos. Os

pintores estão a realizar trabalhos nas piscinas descobertas. Os asfaltadores efetuaram

tapagem de buracos nas ruas e os eletricistas estiveram destacados para o Festival Giacometti

e no Ninho de Empresas.

Ainda salientou que os pedreiros estiveram a realizar trabalhos no Anfiteatro do Jardim

Público, e campas no cemitério. Os serralheiros, por sua vez, estiveram a reparar a pérgula junto

às Piscinas Cobertas e também na reparação de um corrimão em Santa Margarida do Sado.

A Senhora Vereadora Maria José do Ó Efigénio, no âmbito dos serviços que estão na sua

alçada, salientou o Serviço de Logística e Tráfego que deu todo o apoio à realização do Festival

Giacometti, o que levou a que muitos dos pedidos de recolhas de monos, não tivessem sido

realizados, em virtude da indisponibilidade de viaturas para o efeito.

Apresentou o relatório mensal sobre a água, ambiente e saneamento, nomeadamente

vincou os aspetos sobre a qualidade da água e a evolução do consumo da mesma, tendo o

respetivo relatório sido anexado aos documentos da presente ata.

No que respeita à recolha de resíduos, também foi apresentado e salientados os aspetos

mais importantes sobre esta tarefa diária.

Em face do relatório da Eng. Rita Paiva sobre a quantidade de água que foi utilizada, alertou

para estes valores que ultrapassam em muito, os valores registados em igual período do ano

transato, pelo que deve ser de imediato proceder-se à elaboração de um plano de contingência,

para salvaguardar situações menos agradáveis que possam surgir no futuro. Este plano deve

ser efetuado em estreita colaboração entre a Divisão de Urbanismo e Obras Públicas, Serviço

de Ambiente, Água, Saneamento e Resíduos, como também pelos Serviços de Proteção Civil.--

Concluiu ainda que na próxima semana, terão lugar as obras no furo dos Gasparões.

O Senhor Vereador José Guerra, informou que o debate público terá lugar no dia 18 de

junho de 2019, sobre o plano estratégico de Ferreira do Alentejo, cuja divulgação já se iniciou,

para além dos convites enviados. Nesse dia haverá uma sessão também sobre a

responsabilidade social na Herdade do Vale da Rosa, onde foram convidadas empresas e IPSS.

Deu também a conhecer uma reunião que ocorreu no dia de hoje, onde estiveram

representantes do IAPMEI e CEBAL, onde foram discutidas algumas ações, em particular

focalizadas nas questões ambientais. Tratou-se de uma primeira reunião exploratória, onde
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ficou assente as interligações entre as várias entidades e direcionar apoios às empresas,

nomeadamente em termos de novas tecnologias e aspetos inerentes ao conhecimento.

Relativamente à monitorização dos financiamentos, o qual é evidenciado em quadro

apresentado, esclareceu algum aspetos e alertou para duas situações concretas: Ferreira do

Alentejo+ Digital e Parque de Auto- Caravanismo, para o que está ainda por fazer. Também

haverá que considerar a possibilidade de intervenção no edifício do antigo cinema, Cine

Ferreirense.

A Senhora Vereadora Ana Rute, informou que decorreu uma reunião preliminar com os

taxistas, para tratar dos circuitos dos transportes escolares para o próximo ano letivo.

No dia 5 de junho de 2019, teve lugar na CIMBAL uma reunião sobre a flexibilidade

curricular. Também ainda no âmbito da Educação, salientou que decorreu uma outra reunião

em Alfundão, onde marcaram presença os encarregados de educação, o Chefe da Divisão de

Cultura e a Diretora do Agrupamento de Escolas, onde se tratou da hipótese da transferência

de alunos daquele Jardim de Infância para a EBi daquela localidade. O atual edifício tem um

grau de deficiência a exigir um investimento que se pode considerar substancial, o qual deve

ser equacionado, porque na EB1, existe saia com todas as condições para a utilização como

Jardim de Infância.

Referiu que os jogos desportivos estão a decorrer, tendo a cerimónia de encerramento

agendada para dia 14 de junho de 2019, a qual antecede uma prova de at’etismo dia 13 com

mais de 400 inscrições.

Em relação ao serviço de sanidade, referiu que um processo que pendia sobre um munícipe

que tem em casa um conjunto de animais de companhia em número elevado. Tudo foi feito

dentro das competências da câmara municipal para a resolução do problema, mas todas as

tentativas para uma solução, foram impedidas de aplicar, porque o munícipe mostrou sempre

intransigência, pelo que o processo deve seguir os seus trâmites noutras instâncias.

A.2 - OUTROS ASSUNTOS

A Câmara tomou conhecimento do seguinte:

Primeiro:-(430) — Foi presente à reunião a informação interna n2 3989/2019, de 9 de maio

de 2019, sobre o projeto de reabilitação urbana de alguns arruamentos em Ferreira do Alentejo.

Projeto orçado em 75.543,13€, o qual foi aprovado pelo Senhor Presidente em 30 de maio de

2019, para que se inicie o procedimento para a execução da obra por empreitada, como foi
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proposto pelos serviços. -

Segundo: -(431) — A AZPO- Azeites de Portugal SA, remeteu uma informação sobre os

investimentos efetuados entre 2018 e o decurso do presente ano.

Terceiro: -(432) — A empresa de Desenvolvimento Mineiro SA, informa que no âmbito do

plano sinalização anteriormente aprovado, sobre pedreiras em situações críticas, o mesmo

encontra-se implementado e em cumprimento da RCM 50/2019, de 7 de fevereiro. A câmara

considera que deve ser oficiado à Direção Geral de Energia e Geologia, a questionar os

procedimentos seguintes para a resolução do problema.

A câmara irá efetuar o devido acompanhamento da situação e remeter à DUOP.

Quarto: -(433) — A munícipe Andreia Isabel Sousa Pereiro, solicitou um pedido de

averiguação às condições de laboração de empresas de cereais a funcionar na zona Industrial,

cujas partículas que circulam no ar, ficam posteriormente depositadas na habitações que estão

inseridas no loteamento do Ferragial da Cruz e mais perto do local de funcionamento de tais

empresas.

Quinto: -(434) — Na sequência da queda de alguns elementos construtivos do Palácio da

Justiça de Ferreira do Alentejo, foi realizada uma vistoria no dia 5 de junho de 2019 a qual fica

anexa aos documentos relativos à presente ata. Por despacho da Senhora Vereadora Maria José

do Ó Efigenio, foi determinado enviar ofício e ata ao Instituto de Gestão Financeira e

Equipamentos da Justiça e com conhecimento ao Administrador da Comarca de Beja.

Sexto: -(435)-Ofício do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja a declarar o encerramento

do processo administrativo 31/-0-2019- Controlo de legalidade dos membros dos órgãos das

empresas locais.

Sétimo: -(436)-Intervenção das lnfraestruturas de Portugal programadas para troços de

estradas nacionais no concelho de Ferreira do Alentejo e no seguimento da chamada de

atenção da câmara àquela entidade, em 27 de março de 2019.

A.3 — RESUMO DE TESOURARIA

Foi apresentado o resumo diário de tesouraria do dia 11 de junho de dois mil e dezanove, o

qual apresentava os seguintes saldos:

Orçamental: - três milhões, cento e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e seis euros e

setenta cêntimos.
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Não Orçamental: - duzentos mil novecentos e trinta e seis mil e oitenta e cinco cêntimos. --

A Câmara, tomou conhecimento.

B - ORDEM DO DIA

B.1 — ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (N2.13 DE 2019)

O Senhor Presidente informou que a proposta da ata n9 13 será apresentada na próxima

reunião.

B.2 — OBRAS PARTICULARES

Foram presentes à reunião de câmara, os seguintes processos de obras, os quais incluem

pareceres técnicos emitidos pela Divisão de Urbanismo e Obras Públicas:

(437) - Processo- L-EDI 10/2019- Requerente: Elke Parijs, referente à construção de

habitação, sito em Abegoaria-Ferreira do Alentejo. É solicitada a aprovação do projeto de

arquitetura.

A câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado o

projeto de arquitetura, de acordo com o parecer técnico”.

(438) - Processo- L-ACE 6/2017- Requerente: - Monte Carrascalão-Soc. Agrícola Lda.

Referente a Construção de habitação e armazém. É solicitada a aprovação do projeto de

arquitetura para a Herdade dos Machados.

A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado

o projeto de arquitetura de acordo com o parecer técnico”.

A Câmara, tomou conhecimento dos despachos proferidos pela Senhora Vereadora Maria

José Efigénio, nos seguintes processos:

Processo: L-ACE- 13/2018-(439) -Alteração de habitação. Rua das Fontainhas, 1 em

Alfundão. Despacho em 23 de maio de 2019-DEFERIDO;

----Processo: L-EDI- 4/2019-(440) -Construção de armazém. Grega de Baixo em Alfundão.

Despacho em 23 de maio de 2019-DEFERIDO;

B.3 — SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CREMAÇÕES

Nos termos e para cumprimento do estipulado no n2 3 do art2 359 da Lei n2 75/2013, de 12

de setembro, remete-se a relação dos processos, relativos a requerimentos cujo ato de

deferimento / indeferimento é da competência da Câmara Municipal. No entanto pelo caráter

de urgência da sua conclusão, a Sr Vereadora, por delegação de competências do Sr.
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Presidente, datado de 12 de dezembro de 2018, deferiu os atos e remeteu à reunião da Câmara

para ratificação, acompanhado da informação interna da DAM n2 5124/2019, de 11 de junho

de 2019.

Fica uma cópia da relação arquivada na pasta de documentos anexos às atas.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificar os

despachos”.

B.4 — APOIO A ENTIDADES E ATIVIDADES DIVERSAS

Primeiro-De acordo com a deliberação da Câmara Municipal do dia 6 de fevereiro de 2019,

foram presentes à reunião, os seguintes pedidos, integrados na forma de apoio a entidades e

organismos legalmente existentes, e a atividades diversas, tal como o previsto nas alíneas o) e

u) do n21 artigo 332 da Lei n275/2013, de 12 de setembro:

Anexa-se a relação dos pedidos formulados e que fazem parte integrante da presente ata e

solicitados pelas seguintes entidades:

(441 )- Centro de Recreio e Convívio de Olhas.

(442)—Junta de Freguesia dos Olivais.

(443) — Diogo Ramos da Silva Luzia.

(444) — Núcleo de Beja da Liga dos Combatentes.

(445) — Sporting Clube Ferreirense.

(446) - Clube de Pesca Desportiva de Santa Margarida do Sado.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: (441,442 e 445) -

Ratificado o despacho. E nos processos (443) - ratificado o pedido de encerramento de rua e

horário das 2:00 às 4:00. Deverá solicitar o parecer à GNR e Junta de Freguesia. Não são viáveis

os restantes pontos referidos no pedido. (444) - Deferido e (446) - Atribuído um subsídio de

250,00€, após cabimento.

Segundo: -Da informação interna n2. 5139/2019, datada de 11 de junho de 2019, do Serviço

de Logística e Tráfego, dando conhecimento da relação de cedência de viaturas às coletividades

e outras organizações, no período entre 27 maio a 09 junho do corrente.

(447) — Sporting Clube Ferreirense, a Évora.

(448) — Sporting Clube Ferreirense, a Évora. —

P ú g 1 ii a 7 112

Ata n214/2019 da reunião ordinária da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo de 12/6/2019



-(449) — Sporting Clube Ferreirense, a Moura. -

A Câmara depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou conhecimento

e ratificou os despachos da Sr. Vereadora”.

B.5 — REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL. APROVAÇÃO DE TRANSPORTES.

No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio Social, alínea b) do n.9 1 do artigo 12,

seguem a identificação dos requerimentos para o apoio na área das acessibilidades aos serviços

de saúde e aos serviços públicos em geral, bem como a disponibilização de serviços de

transportes.

As candidaturas estão devidamente instruídas e com a documentação exigida.

Tendo em conta o disposto no ponto 4 do artigo 2 do Regulamento Municipal de Apoio

Social, onde é referido que “No apoio associado à disponibilização de serviços de transporte,

previsto na alínea b) do n.9 1, do artigo 1.9, podem ser apoiados todos os cidadãos com 65 ou

mais anos ou aposentados e os cidadãos portadores de deficiência”, todas as candidaturas

agora apresentadas reúnem as condições para serem apoiados no âmbito do regulamento.

(450) -requerente: maria Amália SaIes Galiado Pombinho, residente em Figueira dos

Cavaleiros.

(451) -requerente: Maria Joaquina Caturra Raposo Gabriel, residente em Alfundão.

(452) -requerente: Manuel Vítor Mira Gabriel, residente em Alfundão.

(453) -requerente: Joaquim Piedade Messias, residente em Figueira dos Cavaleiros.

(454) -requerente: Francisco António Cabeça Condença, residente em Alfundão

(455) -requerente: Andreia Sofia Raposo Gabriel, residente em Alfundão.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Deferido”.

— PRÉDIOS DEGRADADOS. VISTORIA.

(456) -Foi presente à reunião um processo de reclamação sobre as condições em que se

encontra um imóvel sito na Rua Movimento das Forças Armadas em Ferreira do Alentejo. No

seguimento de informações anteriores e a não comparência do seu proprietário, aquando da

realização da vistoria técnica, foi solicitado o apoio às autoridades policiais, para notificação o

que ocorreu em 8 de maio de 2019. Assim, nova vistoria teve lugar no dia 21 de maio de 2019,

cujo auto se anexa à presente ata e que remete para um conjunto de obras a realizar.
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A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Notificar os

proprietários”.

B.7 — CONTRATO DE OBJETIVOS. GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONL-GIP.

(457) -Foi presente à reunião a informação externa n9 7693 de 31 de maio de 2019, a qual

faz referência ao seguinte: No âmbito da Candidatura à 4 edição do GIP (2019/2021), importa

desenvolver procedimentos necessários para iniciarofuncionamentoda nova Rede de GIP. Para

tal, foram definidos objetivos que deverão ser renovados anualmente.

Para o primeiro ano de funcionamento, que inicia a 1 de junho de 2019 e termina a 31 de

maio de 2020, foram definidos objetivos que poderão ser revistos sempre que se preveja que

os mesmos não possam ser executados.

Neste contexto, juntou-se duplicado o Contrato de Objetivos do GIP do Município de Ferreira

do Alentejo, que deverá ser assinado e carimbado para ser remetido ao Serviço de Emprego de

Beja, até ao dia 7 de junho de 2019, impreterivelmente, para que se possa pagar o respetivo

adiantamento ainda durante o mês de junho.

Por despacho do Senhor Presidente do dia 6 de junho de 2019, o documento foi aprovado.-

A Câmara depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado”.

B.8 — PAGAMENTO A PRESTAÇÕES.

(458) - Requerimento de Cátia Maria Torcato Pereira, a solicitar o pagamento a prestações

de fatura de água. Assim, nos termos e para cumprimento do estipulado no n2 3 do art2 352 da

Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, remete-se a relação dos processos, relativos a

requerimentos cujo ato de deferimento / indeferimento é da competência da Câmara

Municipal. No entanto pelo caráter de urgência da sua conclusão, e por delegação de

competências a Senhora Vereadora Maria José Efigénio, deferiu o ato e remeteu à reunião da

Câmara para ratificação.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Deferido”.

B.9 —REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DE CONTROLE DA ASSIDUIDADE E

PONTUALIDADE DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO.

(459) -Foi presente à reunião de Câmara a informação interna n2 4173/2019 de 14 de maio,

da Chefe DAM e que se transcreve “ Considerando que controlo de assiduidade e de

pontualidade dos trabalhadores é uma obrigação legal que impende sobre qualquer entidade

pública, conforme resulta do artigo 104.2 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Anexo
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à Lei n.2 35/2014, de 20 de junho) e que este controlo é fundamental para uma adequada

gestão dos recursos humanos ao serviço da autarquia, foi elaborado proposta para o

Regulamento Interno de Funcionamento e Registo de Controlo de Assiduidade e Pontualidade

dos Trabalhadores do Município Ferreira do Alentejo.

Após analise da proposta do documento, deve a versão definitiva, ser remetida para

apreciação e aprovação em reunião da câmara, nos termos da alínea k) do artigo 332 do anexo

1, da lei n9 759 /2013, de 12 de setembro. A proposta segue em anexo”.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte:”. Aprofundar a

análise. Remeter a uma próxima reunião da câmara”.

B.10 — PROJETO DAS ESTRTURAS CEM ITERIAIS EM FERRE IRA DO ALENTEJO.

(460) -Foi presente à reunião de Câmara a entrada interna n2 3933 de 8 de maio de 2019,

remetida pelos serviços da DUOP, onde anexa para apreciação e aprovação o projeto de

estruturas cemiteriais pré-fabricadas para o cemitério de Ferreira do Alentejo.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte:” Aprovado o projeto

e remeter aos serviços DUOP para iniciar os procedimentos para a execução da obra”.

B.11 — PEDIDO DE ESTÁGIO. ESCOLA PROFISSIONAL DE CUBA.

(461)- Considerando que uma das alunas do Curso de Educação e Formação de Operador de

Fotografia da Escola Profissional de Cuba é de Ferreira do Alentejo e manifestou interesse em

frequentar um estágio de 201 horas (corresponde a 30 dias), solicitam a colaboração da câmara

municipal de Ferreira do Alentejo, no sentido de aceitar a aluna nos serviços, para realizar o

estágio.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Deferido”.

B.12 — DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO ESTADO.

(462) -Foi presente à reunião a seguinte informação emanado do Gabinete do Secretário de

Estados das Autarquias Locais: Por força da alínea b) n.9 2 do artigo 42 da Lei n.9 50/2018, de

16 de agosto, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não pretendam o exercício

das competências no ano de 2020 comunicam, até 30 de junho de 2019, esse facto à Direção-

Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse

sentido. Em Reunião de Conselho de Ministros, de 30 de maio de 2019, foi aprovado, através de

Decreto-Lei de Execução Orçamental, o alargamento do prazo para o dia 30 de setembro de
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2019, para os municípios comunicarem o eventual não exercício das competências transferid

em 2020, aguardando o diploma a respetiva promulgação e publicação.

----Desta forma, o Município não terá necessidade de tomar posição quanto ao exercício de

competências no ano de 2020 até 30 de junho, mas sim até ao próximo dia 30 de setembro.---

A Câmara de seguida, apreciou a proposta de não aceitação das competências em matéria

de estacionamento e de veterinária, conforme documento detalhado, quanto ao ano de 2020 e

em anexo à presente ata.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado o

documento e remeter á Assembleia Municipal”.

B.13 — PROTOCOLO DE PARCERIA. CANDIDATURA FAMI- FUNDO PARA O ASILO A

MIGRAÇÃO E A INTEGRAÇÃO.

(463) -Foi presente à reunião de Câmara a informação interna n2 5094 de 7 de junho de

2019, a qual faz referência que de acordo com orientação superior foi elaborada uma

candidatura ao Fundo FAMI - aviso n265/FAMI/2019, objetivo específico 0E2-lntegração e

Migração Legal.

O objetivo do presente aviso é munir os beneficiários de um Plano Municipal para a

Integração de Migrantes e reporta-se a duas fases distintas: a conceção e a implementação do

plano.

A dotação do Fundo é de 1.415.171,00 EUR e o investimento total elegível a apresentar pelo

beneficiário deve ser superior a 60.000,00 EUR, com taxa máxima de cofinanciamento de 75%.

O período de execução não pode exceder os 36 meses, de 1 de abril de 2019 a 30 de abril

de 2022.

A candidatura a apresentar pelo município estabelece uma parceria com a Cáritas Diocesana

de Beja.

Com um investimento de 156.505,16EUR, e uma taxa de financiamento prevista de 75%, a

candidatura terá execução física e financeira de 2019 a 2022.

Será afeto um Técnico Superior dos Quadros da CMFA, a 60%, com a função de gestão do

projeto e cujo vencimento será comparticipado a 75%.

O Senhor Presidente por despacho de 7 de junho de 2019, aprovou a candidatura.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovada a parceria

e ratificada a candidatura”.
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-B.14-CAMPANHADEDEJETOSCANINOS. -

(464) -Foi presente à reunião duas propostas, com conteúdos ajustados à realidade de

Ferreira do Alentejo, para uma campanha de sensibilização para a limpeza dos dejetos caninos

nochão.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado o flyer e

rever o logotipo, de cor amarela”.

B.15 — ESTRADA MUNICIPAL 527-1- LIGAÇÃO DE GASPARÕES A MONTES VELHOS.

(465) -Foi presente à reunião a documentação para a abertura de eventual procedimento

de consulta prévia, para a realização da empreitada de pavimentação da Estrada Municipal 527-

1, também conhecida como estrada do Xacafre, junto ao barranco que lhe dá esse nome e que

liga o concelho de Ferreira do Alentejo ao de Aljustrel.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aguardar e avaliar os

arranjos necessários nos troços em más condições na EM 526 e 526-1 em toda a sua extensão”.

C. — PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Nãohouve.

D.-MINUTADAATA

Aprovada por unanimidade.

Não havendo mais assuntos a tratar, e quando eram dezoito horas e quarenta minutos, o

Senhor Presidente declarou e errada a reunião.

E eu, Chefe do Serviço Jurídico e Institucional, a redigi e

subscrevi.

O Presidente da Câmara,
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