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ATA Nº.15/2013 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BORBA 
REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2013 

 
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, reuniu, pelas dez horas, a Câmara Municipal de Borba, 
com a presença dos Senhores Vereadores Humberto Luís Russo Ratado, Hugo 
Alexandre Godinho Mendanha, Rosa Maria Basílio Véstia e Joaquim José 
Serra Silva, sob a Presidência do Senhor Ângelo João Guarda Verdades de Sá, 
Presidente da mesma Câmara.------------------------------------------------------------------------------- 
Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Aldina Vitória Bilro 
Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, da Câmara Municipal de Borba.----------- 
 
Movimento Financeiro ------------------------------ ---------------------------------------- 
 
Foi presente e distribuído o resumo de tesouraria do dia 02 de julho de 2013 
que acusa um total de disponibilidades de 824.157,26 euros.------------------------------- 
 
-------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA--- ------ 
 
Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de Interesse para a aut arquia------------------ 
 
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e perguntou ao restante 
executivo se tinham algum assunto geral de interesse para a autarquia que 
pretendessem apresentar.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o Senhor vereador Humberto e informou o restante executivo 
que durante a semana passada foram encontradas algumas pessoas de etnia 
cigana a tomar banho no lago do Jardim Municipal. Avisou a GNR que os 
mandou retirar do lago. Retiraram-se na altura, mas disseram-lhe que, nestas 
circunstâncias, pouco mais poderiam fazer.    Por entender ser uma situação 
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que não deve continuar a persistir, então pareceu-lhe importante a reflexão 
neste órgão sobre esta matéria.--------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o Senhor Presidente dizendo que também já falou com a GNR 
que lhe perguntaram se existe algum documento interno da Câmara que 
proíba estas situações.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informou que existe um Código de Posturas Municipais, que prevê a proibição 
de tomar banho nos lagos, e prevê também a aplicação de multas. Falta, agora 
saber qual a data em que esse Código de Posturas foi aprovado. Disse que 
falou também com os fiscais para, se esta situação voltar a acontecer, 
tentarem tirar fotografias para que as pessoas possam ser identificadas e a 
partir daí já se poder fazer uma participação para o Tribunal.-------------------------- 
Interveio o Senhor vereador Joaquim Serra e referiu que é com alguma 
satisfação que vê os últimos acontecimentos do Governo. É significativo, é 
sinal de que quem está contra esta autoridade tem razão, a luta de massas 
tem os seus efeitos e a luta na rua tem os seus efeitos, a greve geral teve os 
seus efeitos, e isto tudo acaba por ser o reflexo daquilo que foi a luta de quem 
nunca desistiu de ir contra estas políticas de austeridade, e é com alguma 
satisfação que vê esta situação. Espera que o Presidente da República assuma 
as suas responsabilidades e que tenha um papel decisivo na marcação de 
eleições antecipadas, que é aquilo que os Portugueses esperam e pelo que  
lutam já há muito tempo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Proposta de Alteração à Ordem do Dia:-------------- -------------------------------- 
    
Por proposta do Senhor Presidente deverá ser alPor proposta do Senhor Presidente deverá ser alPor proposta do Senhor Presidente deverá ser alPor proposta do Senhor Presidente deverá ser alterada a ordem do dia para terada a ordem do dia para terada a ordem do dia para terada a ordem do dia para 
inclusão do seguinte ponto: inclusão do seguinte ponto: inclusão do seguinte ponto: inclusão do seguinte ponto: “Apoio às Festas em Honra de S. Tiago”. Com a 
inclusão deste ponto, o ponto 2.5 (Atividades da Câmara) passa a ponto 2.6.----- 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------- 
 
A Ordem do dia passou a ser a seguinte:--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1 ––––    Aprovação da Ata nº.14/2013--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2 – Proposta de Atribuição de Apoio Pontual à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Borba----------------------------------------------- 
Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3 – Aprovação de Acordo de Parceria a estabelecer entre o Município 
de Borba e a Associação de Solidariedade de Orada-------------------------------------------- 
Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4 – Homologação do Relatório da Comissão de Avaliação dos 
Candidatos a Compra de Lotes Habitacionais para Jovens----------------------------------- 
Ponto 2.5Ponto 2.5Ponto 2.5Ponto 2.5 – Apoio às Festas em Honra de S. Tiago------------------------------------------------ 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.6666 – Atividades da Câmara-------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº. 14/2013----------- ----------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo estestestesteveeveeveeve    presentepresentepresentepresente    a Ata a Ata a Ata a Ata nº.nº.nº.nº.11114444/2013 /2013 /2013 /2013 
que, depois de analisada, foi deliberado, por unanimidade, a sua que, depois de analisada, foi deliberado, por unanimidade, a sua que, depois de analisada, foi deliberado, por unanimidade, a sua que, depois de analisada, foi deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.aprovação.aprovação.aprovação.---------------- 
 
PONTO 2.2 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO 
PONTUAL Á ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE BORBA------------------------------- ------------------- 
    
De acordo com a informação do Chefe de De acordo com a informação do Chefe de De acordo com a informação do Chefe de De acordo com a informação do Chefe de DivisãoDivisãoDivisãoDivisão (cuja cópia ficará arquivada 
em pasta anexa como documento nº.1) e na    sequência do pedido formulado 
pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Borba, , , , por por por por 
proposta do Senhor Presidente deverá ser atribuído apoio pontual à proposta do Senhor Presidente deverá ser atribuído apoio pontual à proposta do Senhor Presidente deverá ser atribuído apoio pontual à proposta do Senhor Presidente deverá ser atribuído apoio pontual à 
Associação HumanitárAssociação HumanitárAssociação HumanitárAssociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Borba, no montante ia dos Bombeiros Voluntários de Borba, no montante ia dos Bombeiros Voluntários de Borba, no montante ia dos Bombeiros Voluntários de Borba, no montante 
máximo de 4.897,00 Euros para repavimentação da parada do Quartel dmáximo de 4.897,00 Euros para repavimentação da parada do Quartel dmáximo de 4.897,00 Euros para repavimentação da parada do Quartel dmáximo de 4.897,00 Euros para repavimentação da parada do Quartel dosososos    
Bombeiros Voluntários, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº.4 do artº. 64º Bombeiros Voluntários, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº.4 do artº. 64º Bombeiros Voluntários, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº.4 do artº. 64º Bombeiros Voluntários, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº.4 do artº. 64º 
da Lei nº.5da Lei nº.5da Lei nº.5da Lei nº.5----A/2002, de 11 de janeiro.A/2002, de 11 de janeiro.A/2002, de 11 de janeiro.A/2002, de 11 de janeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua deliberado, por unanimidade, a sua deliberado, por unanimidade, a sua deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.aprovação.aprovação.aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
O Senhor vereador Joaquim Serra apesar de votar favoravelmente, referiu que  
não tem nada contra o apoio, apenas lamenta que o assunto não tenha sido 
tratado com deveria ser, ou seja, primeiro seria aprovado em reunião de 
Câmara e depois seria executado o trabalho.--------------------------------------------------------- 
    
PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE ACORDO DE PARCERIA A 
ESTABELECER ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBA E A 
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEADDE SOCIAL DE ORADA-------- -- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo esteve esteve esteve esteve presente o Acordo de presente o Acordo de presente o Acordo de presente o Acordo de 
Parceria a estabelecer entre o Município de Borba e a Associação de Parceria a estabelecer entre o Município de Borba e a Associação de Parceria a estabelecer entre o Município de Borba e a Associação de Parceria a estabelecer entre o Município de Borba e a Associação de 
Solidariedade Social de Orada, Solidariedade Social de Orada, Solidariedade Social de Orada, Solidariedade Social de Orada, que tem por objeto apoiar a realização durante 
o mês de julho de 2013 o projeto de ocupação de tempos livres para crianças, 
promovido pela Associação de Solidariedade de Orada, cuja aprovação cuja aprovação cuja aprovação cuja aprovação foifoifoifoi    
proposta pelo Senhor Presidente.proposta pelo Senhor Presidente.proposta pelo Senhor Presidente.proposta pelo Senhor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por deliberado, por deliberado, por deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
Ficará cópia do referido Acordo arquivada em pasta anexa como documento 
nº.2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.4 – HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO 
DE AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS A COMPRA DE LOTES 
HABITACIONAIS PARA JOVENS-------------------------- ----------------- 
 
Presente o Relatório da Comissão de Avaliação das Candidaturas ao  
Concurso Limitado para venda de lotes habitacionais destinados a habitação 
própria e permanente de jovens (que se arquiva em pasta anexa como 
documento nº.3).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Na sequência da deliberação tomada em 19 de junho de 2013, foi apresentada 
a seguinte candidatura:------------------------------------------------------------------------------------------- 
....Luís Miguel Bilro Lanternas e Maria Filomena Saragoça CanLuís Miguel Bilro Lanternas e Maria Filomena Saragoça CanLuís Miguel Bilro Lanternas e Maria Filomena Saragoça CanLuís Miguel Bilro Lanternas e Maria Filomena Saragoça Canudo,udo,udo,udo, que se 
candidatam ao lote n.º 1.21 do Loteamento Habitacional da Nave – Nora.----------    
Verificou-se que os candidatos apresentam as condições e todos os 
documentos exigidos no Regulamento de Venda de Lotes Habitacionais para 
Jovens, publicado na IIª Série do Diário da República de 24 de Janeiro de 2003 
– apêndice n.º12.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tendo em conta os critérios de avaliação definidos no ponto 3.5 do referido 
Regulamento, a candidatura apresentada depois de analisada obteve a 
seguinte classificação:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Candidatos:Candidatos:Candidatos:Candidatos:    
Solteiros/ 

Casais 

Filhos e 
dependentes na 
Declaração de 

IRS 

Filhos 
nascidos após 
Declaração de 

IRS 

Familiares e 
outros em 

comunhão de 
habitação 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Luís Miguel Bilro 

Lanternas e Maria 

Filomena Saragoça 

Canudo 

2 pontos 0 pontos 0 pontos 2 pontos 4 pontos 

Único Classificado – Luís Miguel Bilro Lanternas e Maria Luís Miguel Bilro Lanternas e Maria Luís Miguel Bilro Lanternas e Maria Luís Miguel Bilro Lanternas e Maria Filomena Saragoça Filomena Saragoça Filomena Saragoça Filomena Saragoça 
CanudoCanudoCanudoCanudo....--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendo em cTendo em cTendo em cTendo em conta o Ponto 3.4 do Regulamento, eonta o Ponto 3.4 do Regulamento, eonta o Ponto 3.4 do Regulamento, eonta o Ponto 3.4 do Regulamento, e    por proposta do Senhorpor proposta do Senhorpor proposta do Senhorpor proposta do Senhor    
PPPPresidente, residente, residente, residente, deverá ser homologado o deverá ser homologado o deverá ser homologado o deverá ser homologado o RRRRelatório elatório elatório elatório da Comissão de Avaliaçãoda Comissão de Avaliaçãoda Comissão de Avaliaçãoda Comissão de Avaliação    dddda a a a 
candidatura apresentada.candidatura apresentada.candidatura apresentada.candidatura apresentada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovaçãdeliberado, por unanimidade, a sua aprovaçãdeliberado, por unanimidade, a sua aprovaçãdeliberado, por unanimidade, a sua aprovação.o.o.o.---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
    

Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 03 de julho de 2013                                            Página 6 
Praça da República 7150-249 Borba | Telf.: 268 891 630| Fax.: 268 894 808 www.cm-borba.pt   gap@cm-borba.pt 

 

PONTO 2.5 – APOIO ÀS FESTAS EM HONRA DE S. TIAGO--- ---- 
 

Tendo em conta o pedido de apoio solicitado pelo Pároco da Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de Rio de Moinhos (que se arquiva em pasta anexa 
como documento nº 4) e de acordo com o estipulado na alínea b) do nº 4 do 
artº 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela 
Lei 5A /2002 de 11 de Janeiro, o senhor Viceo senhor Viceo senhor Viceo senhor Vice----    Presidente propPresidente propPresidente propPresidente propôsôsôsôs::::------------------------ 

• Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Rio 
de Moinhos, no valor de 520,00 €, para apoio ao pagamento da Banda 
Filarmónica do Centro Cultural de Borba.---------------------------------------------------- 

• Disponibilização de transporte---------------------------------------------------------------------    

Por se considerar impedido o Senhor Presidente não participPor se considerar impedido o Senhor Presidente não participPor se considerar impedido o Senhor Presidente não participPor se considerar impedido o Senhor Presidente não participouououou    na dina dina dina discussão scussão scussão scussão 
nem na aprovação desta proposta.nem na aprovação desta proposta.nem na aprovação desta proposta.nem na aprovação desta proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSSSeguidamente o Senhor Viceeguidamente o Senhor Viceeguidamente o Senhor Viceeguidamente o Senhor Vice----Presidente colocou a proposta à votação tendo Presidente colocou a proposta à votação tendo Presidente colocou a proposta à votação tendo Presidente colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado, por unanimidade, sido deliberado, por unanimidade, sido deliberado, por unanimidade, sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.a sua aprovação.a sua aprovação.a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
PONTO 2.6 – ATIVIDADES DA CÂMARA------------------- -------------- 
 
O Senhor Presidente O Senhor Presidente O Senhor Presidente O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de informou que, para além das atividades normais de informou que, para além das atividades normais de informou que, para além das atividades normais de 
funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:------------------------------------------------    
    

• Numa deslocação a Bruxelas, no âmbito da CIMAC/ADRAL, para tirar 
algumas conclusões sobre o futuro Quadro Comunitário;-------------------------- 

• Na abertura do Seminário “Alentejo No Horizonte 2020” que se realizou, 
ontem, em Vendas Novas, no âmbito do Corredor Azul;------------------------------ 

• Receção de visitantes, no âmbito do Corredor Azul, onde veio também o 
Senhor Embaixador da China, e visitaram a Adega Cooperativa de 
Borba.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes Informações:seguintes Informações:seguintes Informações:seguintes Informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

• Preparação das festividades que se aproximam;---------------------------------------- 
• Realização de atividades de verão----------------------------------------------------------------- 

 
O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    
• Continuação do Arranjo Urbanístico na Urbanização do Chalé;------------------    
• Os Sapadores Florestais continuam a fazer a limpeza e manutenção de 

estradas. Informou que quando for emitido o alerta amarelo ficam de 
vigilância;-------------------------------------------------------------------------------------------------------    

• Reparação da estrada camarária que liga as novas instalações da Adega 
até à estrada que dá acesso à aldeia da Nora, junto ao restaurante “A 
Caseta”;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•  Pequenos trabalhos de manutenção no que respeita a marcos e sinais 
de trânsito caídos, alguns bancos de jardins que estavam arrancados, 
etc.;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Apoio às festividades que se aproximam nas solicitações que são 
apresentadas;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Colocação de betuminoso em alguns troços mais degradados do 
concelho;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor vO Senhor vO Senhor vO Senhor vereador Joaquim Serra ereador Joaquim Serra ereador Joaquim Serra ereador Joaquim Serra colocou algumas questões, nomeadamente:colocou algumas questões, nomeadamente:colocou algumas questões, nomeadamente:colocou algumas questões, nomeadamente:    

 
• Perguntou ao Senhor Presidente quem foi a delegação que se deslocou a 

Bruxelas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente informou que foram alguns Presidentes de Câmara da 
CIMA do Norte Alentejo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• Chamou a atenção para a questão da limpeza das bermas, referindo que 
a mesma não deveria passar só pelo corte dos pastos e a limpeza dos 
mesmos, ou seja, deveria haver algum cuidado no que respeita à 
limpeza de todo o lixo existente.-------------------------------------------------------------------- 

• Perguntou se houve algum problema com as massas asfálticas da 
Câmara que se transformaram em areias movediças.-------------------------------- 
O vereador Hugo Mendanha informou que houve, nomeadamente, na 
Zona Industrial, e em mais alguns troços. Informou ainda que vão 
proceder à respetiva reparação.-------------------------------------------------------------------- 

• Perguntou ao vereador Humberto Ratado como está a ser planificado o 
início do novo ano escolar, nomeadamente, a questão das AEC’S, e se já 
está previsto algum encerramento de escolas, tendo em conta a 
abertura do Centro Escolar.--------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Humberto informou que, por parte da Administração Central, 
continuam com grandes indefinições quanto ao que se vai passar. No 
que respeita à questão do encerramento escolas em risco, neste caso, 
Nora e Orada, o Agrupamento de Escolas foi ouvido pela Direção 
Regional de Educação, propondo o funcionamento normal de todas as 
escolas à semelhança do que vem acontecendo em anos anteriores.--- 
 Quanto ao funcionamento das AEC’S, até ao momento não existe 
qualquer indicação concreta e fidedigna do que se irá passar, assim que 
houver, a mesma será transmitida. ------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de dar a reunião por encerrada o Senhor Presidente procedeu à leitura 
das deliberações aprovadas em minuta, que foram aprovadas por 
unanimidade, e ficarão arquivadas em pasta anexa.---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------- 
 
Por não haver mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu a reunião por 
encerrada, pelas treze horas e trinta minutos da qual se lavrou a presente ata, 
composta por nove páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Aldina 
Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.----------- 


