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Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente, informou que o Senhor Vereador

Paulo Conde, está de férias, pelo que solicitou a justificação da falta (aprovada por

unanimidade). O vereador José Guerra, encontra-se em trabalho externo municipal,

imprescindível, pelo que não poderá estar na presente reunião, pelo que se justifica a falta

(a provado por unanimidade).

Posteriormente deu início à reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos que foi entregue

antecipadamente a todos os membros da câmara, nos termos do n2.2 do artigo 532 da Lei n2.

75/2013, de 12 de setembro.

A- Antes da ordem do dia

A.1- Informações dos pelou ros;

A.2- Outros assuntos;

A.3- Resumo de tesouraria;

A.4- Processo eleitoral em curso.

B- Ordem do dia

B.1- Atas das reuniões anteriores (n217,18, 19 e 20 de 2021);

B.2- Ponto de situação- COVID-19;

B.3- Edificação e urbanização;

B.4- Serviços nos cemitérios municipais e cremações;

B.5- Apoio a entidades e atividades diversas;

8.6- Direito de preferência;

B.7- Reclamação de danos provocados por obra municipal;

B.8- Ninho de Empresas. Candidatura;

8.9 -Revisão Orçamenta);

8.10- Reconversão das Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE). Candidatura.

C- Período de intervenção do público

D- Minuta da ata

A—ANTES DA ORDEM DO DIA

A.1 — INFORMAÇÕES DOS PELOU ROS

O Senhor Presidente, informou que estão a decorrer em normalidade os serviços de

administração direta, jardinagem e limpezas, bem como os serviços de cultura, se bem que

estes ainda com restrições por causa da pandemia.
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A Agenda Cultural e Desportiva, do mês de setembro teve falhas de distribuição pelos CTT,

e já se está a preparar a de outubro, na qual já se notará a evolução do desconfinamento, com

o surgimento de mais atividades culturais e desportivas incrementadas pouco a pouco, devend
‘‘

ter-se atenção especial à distribuição da mesma.

A Senhora Vereadora Maria José do Ó Efigénio, informou que decorrem várias obras,

nomeadamente as empreitadas de melhoramento do CM 1025, expansão do Parque de

Empresas, pinturas e diversas reparações em Santa Margarida do Sado, 1 fase de ampliação e

melhoramento da escola de Odivelas, instalação de parques infantis nas escolas, instalação de

contentores de lixo, em sistema subterrâneo na Avenida General Humberto Delgado em

Ferreira do Alentejo. Iniciaram-se as obras de arranjos exteriores junto ao cemitério de

Canhestros, Aldeia de Ruins e Olhas e, em breve, o caminho pedonal de ligação entre Alfundão

e Peroguarda, para além da colocação de uma ponte em madeira no largo do jardim público. --

Decorre a campanha de desratização e desbaratização nos diversos lugares do concelho. --

A Senhora Vereadora Ana Rute, referiu que, no dia de hoje, encerrava a época da utilização

da piscina ao ar livre, e salientou que foi cumprido na íntegra o plano de contingência.

No que respeita à área da saúde, referiu que a Associação Nacional de Farmácias, fez uma

proposta de comparticipação com as vacinas para a gripe, para maiores de 65 anos. Assim, após

contactar os serviços de saúde, estes informaram que têm capacidade de resposta para o

concelho, logo a proposta apresentada pela referida entidade não foi aceite.

Na educação há a referir a testagem à Covid 19 de todo o pessoal docente e não docente, a

qual correu bem.

Os transportes escolares têm dado algum trabalho, para afinar e estudar as melhores

soluções, mas está praticamente concluído o processo.

A.2 — OUTROS ASSUNTOS

Primeiro- (606) — Foi remetida pela Direção-Geral de Energia e Geologia(entrada externa

7593/2021) o pedido de pronuncia acerca de programa de trabalhos de prospeção em área

designada por “Ermidas”.

O Chefe da DUOP em 9 de setembro de 2021, informou tal como se transcreve “De acordo

com o art9 20 do D.I 30/2021 de 7 de maio .1 - Os trabalhos de prospeção e pesquisa iniciam-

se no prazo de seis meses após a assinatura do contrato, salvo se nele se estabelecer outro

prazo. 2 - O titular do contrato submete à DGEG, para aprovação, os programas de trabalhos,

de acordo com os prazos e especificações por esta estabelecidos ou previstos no respetivo
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contrato. 3-A DGEG promove a consulta das entidades que devem pronunciar-se em função

disposto na legislação setorial aplicável, designadamente quanto às eventuais condicionantes

que incidam sobre a área a intervencionar, tendo em vista assegurar o cumprimento das normas

legais e regulamentares aplicáveis. As condicionantes na área a intervencionar são as que

constam da planta de condicionantes anexa, que basicamente compreendem manchas de

reserva agrícola nacional e de reserva ecológica nacional. De referir que a Direção Regional de

Cultura do Alentejo se pronunciou desfavoravelmente relativamente ao programa de trabalhos

agora apresentado (ver EE 10412/2021 em anexo). Os trabalhos agora prapostos são os

seguintes: i) Cartografia geológica de detalhe “Pretende-se dar continuidade à cartografia

geológica de detalhe nos setores NW e SW da área, onde as litologias do paleozoico estão

aflorantes. O reconhecimento geológico será estendido a outros setores da área onde a

cobertura de sedimentos Terciários aparenta ser pouco espessa, para tentar determinar a

profundidade a que se encontra o Paleozoico. ii) Amostragem e geoquímica “Prevê-se continuar

com a amostragem de aforamentos para caracterização litológica e/ou geoquímica e de solos

para caracterização geoquímica por MMI “Mobile Metal lon”. iii) Geofísica “Reanálise de dados

geofísicos. iv) Rellogging de Sondagens - Revisão e relloging de sondagens antigas efetuadas

anteriormente para conhecer a geologia da área em profundidade. v) Sondagens - Poderão vir

a realizar-se sondagens na área das Ermidas. Quanto a nós nada a objetar”.

Em 9 de setembro de 2021, o Senhor Presidente, exarou o seguinte despacho” Face à

informação técnica não há objeções. Conhecimento à câmara”.

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

conhecimento”.

Segundo- (607) — Foi requerido o pedido de licenciamento de 7 placas publicitárias, de

indicação do posto de abastecimento de combustível, por Carlos Baltazar Furtado Guerreiro

Lda., o qual depois de informado pelos serviços, o Senhor Presidente em 9 de setembro de

2021, deferiu a pretensão.

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

conhecimento”.

Terceiro- (608) — A Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, felicita a adesão

à rede ‘Integrar Valoriza’ por parte do município de Ferreira do Alentejo.
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A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou

conhecimento”.

Quarto- (609) — A EDP Distribuição, através de carta, solicita o plano de obras da câmar

municipal, com vista à elaboração de plano de atividades e orçamento daquela entidade.

A DUOP, remeteu a competente resposta, superiormente validada.

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

conhecimento”.

A.3 — RESUMO DE TESOURARIA

Foi apresentado o resumo diário de tesouraria do dia 14 de setembro de dois mil e vinte e

um, o qual apresentava os seguintes saldos:

Orçamental: - cinco milhões, seiscentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e seis euros

e dezoito cêntimos

No Orçamental: - duzentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e cinco euros e setenta

cêntimos.

A Câmara, tomou conhecimento.

A.4— PROCESSO ELEITORAL EM CURSO

(610) -Decorre o processo eleitoral que culmina com a eleição dos órgãos das autarquias

locais, no próximo dia 26 de setembro de 2021. Assim, considerando toda a logística

indispensável para a realização do ato eleitoral, cabe à câmara municipal um papel importante

no desenvolvimento das diversas ações de preparação em termos logísticos e de apoio às

diversas entidades.

O SJI-Serviço Jurídico e Institucional, elaborou documento que se anexa, e simultaneamente

informa-se que a câmara está aberta para todos os interessados que integram o grupo de

eleitores que podem votar antecipadamente, entre os dias 16 e 21 de setembro de 2021.

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

conhecimento”.

B — ORDEM DO DIA

B.1 — ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES (N917, 18, 19 E 20 DE 2021)

Não foi possível apresentar os projetos de atas, para a respetiva aprovação, pelo que os

mesmos serão remetidos à próxima reunião de câmara.
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- B.2 — PONTO DE SITUAÇÃO-COVID-19
--

(611) —Foram remetidos os Planos de Contingência dos seguintes espaços municipais:

Mercados e Feiras, Pavilhão Municipal e Piscina Coberta.

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

Foi ainda efetuado o ponto de situação sobre a COVID 19 e o mapa de transportes para a

vacinação no centro de saúde, com o apoio gratuito dos transportes da câmara municipal.

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

conhecimento”.

B.3 — EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

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

pareceres técnicos emitidos pela Divisão de Urbanismo e Obras Públicas:

(612)— Processo- L-ALT 8/2019-Requerente: José Filipe Rosa Rocha, referente à alteração de

estabelecimento comercial para habitação, sito na Travessa da Misericórdia 47 em Ferreira do

Alentejo.

Solicita aprovação do projeto de arquitetura.

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

projeto de arquitetura”.

(613) — Processo- L-ALT 17/2019-Requerente: Cirlei Aparecida Marques, referente à

alteração de habitação e piscina, no prédio sito em Gasparões, Ferreira do Alentejo.

Solicita a 1 prorrogação do prazo do alvará de obras.

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

1 prorrogação conforme proposto”.

(614) — Processo- PL-LEG 5/2021-Requerente: Olivatugal II Lda., referente à legalização de

casa de bomba, sito no Paço de Safrins, Ferreira do Alentejo.

Solicita a aprovação final.

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

(615) — Processo- O-ESP 1/2016-Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do

Alentejo, referente à construção de unidade de cuidado continuados, sito na Rua Mariano Feio

Ferreira do Alentejo.

Solicita a prorrogação do prazo do alvará de obras e aprovação de alterações.
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A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovada

prorrogação e o projeto de alterações”.

(616) — Processo- L-EDI 13/2018-Requerente: Valenciagro [da., referente à construção de,

edifício de apoio à agricultura, no prédio sito em Herdade da Zambujeira, Peroguarda.

Solicita a aprovação do projeto de arquitetura-alterações.

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

projeto de alterações de arquitetura”.

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

José Efigénio, nos seguintes processos:

(617) - Processo- L-EDI 7/2021-Jovi Singa- Compra e Venda de Imóveis, Lda. Despacho em

16 de agosto de 2021-DEFERIDO;

(618) - Processo- L-ACE 4/2021-casa do Shamba [da. Despacho em 3 de agosto de 2021-

DEFERIDO;

(619) — Relativamente ao prédio degradado na rua de [isboa, 33, em Peroguarda, processo

iniciado em fevereiro de 2018, com obras impostas ao proprietário, verifica-se que as obras

impostas foram efetuadas.

Em 9 de setembro de 2021, o Senhor Presidente emitiu o seguinte despacho: SJI:

conhecimento à reunião de câmara; DUOP: conhecimento à junta de freguesia respetiva”.

A Câmara municipal depois de anaIisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou

conhecimento”.

(620) — Relativamente ao prédio degradado na rua do Pedreiro em Odivelas, e no

seguimento do auto de vistoria é proposto a realização de obras.

A Câmara municipal depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Remeter à

próxima reunião de câmara com proposta do prazo”.

B.4 — SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CREMAÇÕES

Nos termos e para cumprimento do estipulado no n2 3 do art2 35Q da [ei 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 Senhor Presidente, deferiu os atos e remeteu-os à reunião da

Câmara para ratificação, acompanhado da informação interna da DAM n2 6028/2021, de 14 de

setembro de 2021.

Fica uma cópia da relação arquivada na pasta de documentos anexo à ata.
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A Câmara depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificar os

despachos”.

B.5- APOIO A ENTIDADES E ATIVIDADES DIVERSAS

(621) -Primeiro — O Grupo Coral Misto “Desfrutar Destinos”, solicita apoio na compra de

tinta para pintura da sede. Apoio este nos termos da alínea c) do n22 do artigo 92 do

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e Atividades Culturais, Cívicas, Desportivas

e Recreativas.

A tinta foi fornecida pelo serviço de armazém, após despacho superior.

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

despacho”.

(622) -Segundo- Através da entrada n2 9795 de 6 de agosto de 2021, a Associação Ferreira

Ativa, solicitou autorização para utilização do campo de ténis.

A Senhora Vereadora Ana Rute, deferiu o pedido em 2 de setembro de 2021.

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

despacho”.

Terceiro-Os Serviços de Logística e Tráfego, através da nota interna 5953/2021, de 13 de

setembro de 2021 remetem a informação relativamente aos serviços de transporte efetuados

com coletividades e freguesias e outras entidades no período de 2 de agosto a 12 de setembro

de 2021 e que se identificam:

(623) — CMFA-Museu, ao Monte da Chaminé.

(624) - ADTR/CLDS-Surf, à praia da Vieirinha.

(625) - CMFA-Museu, ao Monte da Chaminé.

(627) — ADTR/CLDS-Chapitô-Artes circenses, a E. Cavaleiros.

(628) — ADTR/CLDS-Chapitô-danças, a Odivelas.

(629) — ADTR/CLDS-Paddel, a Beja.

(630) — ADTR/CLDS-Chapitô-Artes circenses, a F. Cavaleiros.

(631) — ADTR/CLDS-Chapitô-danças, a Odivelas.

(632) — CMEA-Museu, ao Monte da Chaminé.
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(633) — ADTR/CLDS-Chapitô-Artes circenses, a Odivelas.

(634) — ADTR/CLDS-Chapitô-danças, a Olhas.

(635) — ADTR/CLDS-Paddel, a Beja.

(636) — ADTR/CLDS-Chapitô-Artes circenses, a Odivelas.

(637) — ADTR/CLDS-Chapitô-danças, a Olhas.

(638) — CMFA-Museu, ao Monte da Chaminé.

(639) - ADTR/CLDS-Chapitô-Lisboa.

(640) — CMFA-Museu, ao Monte da Chaminé.

(641) - ADTR/CLDS-Teatros-Lisboa.

(642) — CMFA-Museu, ao Monte da Chaminé.

(643) — Associação Ferreira Ativa-Ténis, a Lagos.

(644) — ADTR/CLDS-, ao estádio da Luz e Alvaiade.

(645) — ADTR/CLDS-Surf, à praia da Vieirinha.

(646) — ADTR/CLDS-, ao estádio da Luz e Alvaiade.

(647) — Terras sem sombra, a Lisboa(aeroporto)

(648) — Sporting C. Ferreirense, à Cabeça Gorda.

(649) — Terras sem sombra, a Lisboa.

(650) — Terras sem sombra, a Odivelas e Lagar do Marmelo.

(651) — Terras sem sombra, a lagoa dos patos.

(652) — Terras sem sombra, a Fátima e Lisboa

(653) — Terras sem sombra, a Lisboa

(654) — Sporting Ferreirense, a Cuba.

(655) — Sporting Ferreirense, a Alvaiade Sado.

--A Câmara municipal depois de anaIisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou

conhecimento e ratifica”.

B.6- DIREITO DE PREFERÊNCIA
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Primeiro-(656) - Através do site “Casa Pronta”, deu entrada nos serviços o anúncio n9

89436/2021, datado de 2-9-2021, através do qual Marinus Wilhelmus Weigerrgang e outra, na

qualidade de vendedor do prédio urbano, sito no Vale de Aljustrel inscrito na respetiva matriz

sob o número 3402, solicitou à Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, para que esta se

pronunciasse sobre se pretendia exercer o direito de preferência, sobre o referido imóvel.

Depois da informação dos serviços (Em termos técnicos não se vê interesse em exercer o direito

de preferência, uma vez que a transação pretendida não colide com qualquer processo de

execução de plano de pormenor ou unidade de execução do PDM em vigor designadamente

para a reabilitação, regeneração ou restruturação da propriedade, e não se vislumbra prejuízo

para o interesse público),o Senhor Presidente da Câmara no dia 6-9-2021, exarou o seguinte

despacho: “DUOP: Considerando as datas e a informação técnica, decide-se, desde já, pelo não

interesse em exercer o direito de preferência. Comunicar ao requerente. SJI: À próxima reunião

da câmara para efeitos de ratificação. “.

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

despacho do Senhor Presidente”.

Segundo-(657) - Através do site “Casa Pronta”, deu entrada nos serviços o anúncio n2

89433/2021, datado de 2-9-2021, através do qual Marinus Wilhelmus Weigerrgang e outra, na

qualidade de vendedor do prédio urbano, sito no Vale de Aljustrel, inscrito na respetiva matriz

sob o número 3354, solicitou à Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, para que esta se

pronunciasse sobre se pretendia exercer o direito de preferência, sobre o referido imóvel.

Depois da informação dos serviços (Em termos técnicos não se vê interesse em exercer o direito

de preferência, uma vez que a transação pretendida não colide com qualquer processo de

execução de plano de pormenor ou unidade de execução do PDM em vigor designadamente

para a reabilitação, regeneração ou restruturação da propriedade, e não se vislumbra prejuízo

para o interesse público),o Senhor Presidente da Câmara no dia 6-9-2021, exarou o seguinte

despacho: “DUOP: Considerando as datas e a informação técnica, decide-se, desde já, pelo não

interesse em exercer o direito de preferência. Comunicar ao requerente. SJI: À próxima reunião

da câmara para efeitos de ratificação.”.

A Câmara depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “A câmara ratifica o

despacho do Senhor Presidente”.

Terceiro-(658) - Através do site “Casa Pronta”, deu entrada nos serviços o anúncio g

90687/2021, datado de 9-9-2021, através do qual Elisabete da Conceição Raposo Inácio, na
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qualidade de compradora do prédio urbano, sito na Rua Mário Beirão,82, em Ferreira do

Alentejo, inscrito na respetiva matriz sob o número 1300, solicitou à Câmara Municipal de

Ferreira do Alentejo, para que esta se pronunciasse sobre se pretendia exercer o direito de

preferência, sobre o referido imóvel. Depois da informação dos serviços (Em termos técnicos

não se vê interesse em exercer o direito de preferência, uma vez que a transação pretendida

não colide com qualquer processo de execução de plano de pormenor ou unidade de execução

do PDM em vigor designadamente para a reabilitação, regeneração ou restruturação da

propriedade, e não se vislumbra prejuízo para o interesse público), o senhor Presidente da

Câmara, exarou o seguinte despacho: “à reunião de câmara”.

A Câmara depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “A câmara não

pretende exercer o direito de preferência”.

B.7- RECLAMAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS POR OBRA MUNICIPAL.

(659) - Foi presente à reunião de Câmara o inquérito solicitado pelo Senhor Presidente,

relativamente a empreitada no jardim público, no qual o concessionário do bar, solicitou o

pagamento dos prejuízos, segundo o qual, foram resultado de obras aí realizadas.

O Consultor Jurídico da Câmara, propõe que o reclamante seja ressarcido em 1.012,10

euros.

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

o relatório e proceder ao pagamento dos prejuízos”.

B.8 — NINHO DE EMPRESAS. CANDIDATURA

(670) -Foi presente à reunião a informação interna n2 5717 de 1 de setembro de 2021, do

serviço de economia e estratégia, a qual se transcreve”. Foi apresentada uma candidatura em

nome de Vítor Caço /Clllo Handmade para que lhe seja atribuída a Boxe n2 01 no Ninho de

Empresas. Com a sua instalação neste espaço o promotor visa criar melhores condições para a

consolidação do seu projeto na de produção e comércio de peças de artesanato e de mobiliário

com pintura tradicional alentejana. Neste momento a sua atividade está muito condicionada

pela falta de espaço para trabalhar e para expor e comercializar os seus trabalhos. O promotor

já tem participado com trabalhos em algumas iniciativas, parece uma pessoa motivada e com

competências para o desenvolvimento da atividade, O promotor apresenta o formulário de

candidatura (em anexo) e uma pequena memória descritiva do projeto (em anexo). Feita a

análise de mérito da candidatura (em anexo) a mesma obteve uma pontuação de 7 o que
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significa mérito suficiente para uma decisão favorável. Neste contexto, penso que deve ser

atribuído a Boxe 01 do Ninho de Empresas para acolher este projeto. À consideração superior:”.

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

B.9- REVISÃO ORÇAM ENTAL.

(671) —Foi retirado o ponto, por proposta do Senhor Presidente, uma vez que os

documentos a elaborar pelos serviços ainda não estão completos.

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

proposto”.

B.1O- RECONVERSÃO DAS ÁREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL(AAE). CANDIDATURA

(672) -Os serviços de economia e estratégia, através da entrada externa n9 7846 de 30 de

junho de 2021, informaram tal como se transcreve”. Há a possibilidade de apresentar

manifestação de interesse de candidatura para a modernização de Áreas de Acolhimento

Empresarial em territórios de baixa densidade. No nosso caso a intervenção seria a 4 níveis.1.

Instalação de painéis solares para produção de energia limpa para as empresas do Parque

(autoconsumo).2. lnfraestrutura de carregamento de veículos elétricos e a hidrogénio;3.

lnfraestrutura digital 5G; 4. Instalação de “ilha de Eficiência Energética” para garantir fluxo de

corrente elétrica constante, eliminando picos e quebras abruptas de corrente. Este conjunto de

infra estruturas seria muito importante para modernizar e Parque de Empresas e torná-lo ainda

mais atrativo. Neste contexto, vimos solicitar autorização para avançar com a submissão de

manifestação de interesse que tem de acontecer até ao dia 15/09/2021 e a assinatura de

Acordos de Parceria com um conjunto de empresas do Parque. Estes Acordos são um dos

documentos necessários para acompanhar a manifestação de interesse a apresentar junto da

CCDR Alentejo. À consideração superior”.

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

C. — PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Não houve.

D. - MINUTA DA ATA

Aprovada por unanimidade.

Não havendo mais assuntos a tratar, e quando eram dezasseis horas e vinte minutos, o

Senhor Presidente declarou encerrada a reunião.
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E eu, 4, /Q-L , Chefe do Serviço Jurídico e Institucional, a

redigi e subscrevi.

O Presidente da Câmara,
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Luís António Pita Ameixa


