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ACTA Nº.7/2003 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BORBA REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2003 
 

Aos dois dias do mês de Abril do ano de dois mil e três, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho da Vila de Borba, reuniu pelas dez horas a Câmara 
Municipal de Borba, com a presença dos vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, Artur João Rebola Pombeiro e Humberto Luís Russo Ratado, 
vereadores eleitos pela CDU Joaquim José Serra Silva e Vicente Manuel 
Ameixa Ermitão que, ao abrigo do artº.78 do Dec-Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei Nº.5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, é substituto do vereador eleito pela CDU, João Manuel Rato 
Proença, durante o período de 19 de Março/03 a 18 de Abril/03, sob a 
Presidência do Sr. Dr. Ângelo João Guarda Verdades de Sá,  Presidente da 
mesma Câmara.----------------------------------------------------------------------- 
Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Aldina Vitória 
Bilro Vinhas do Maio, Assistente Administrativa Especialista da Câmara 
Municipal de Borba.------------------------------------------------------------------ 
 
Movimento Financeiro------------------------------------------------------------- 
 
Foi distribuído e presente o resumo diário de tesouraria do dia um de Abril 
de 2003, que acusa um total de disponibilidades de 219.588,90 (duzentos 
e dezanove mil quinhentos e oitenta e oito euros e noventa cêntimos).--- 
 
------Ponto 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---- 

 
Ponto 1.1 � Assuntos Gerais de interesse para a autarquia---------------- 
 
O Sr. Presidente declarou aberta a reunião e perguntou se algum eleito 
pretendia apresentar algum assunto geral de interesse para a autarquia.------
Usou da palavra o vereador eleito pela CDU, Joaquim Serra, perguntando 
ao Sr. Presidente se a ANMP � Associação Nacional de Municípios 
Portugueses já informou a Câmara sobre a capacidade de endividamento 
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para 2003. Se já informou, gostaria que lhe fosse facultada cópia do ofício. 
O Sr. Presidente informou que chegou hoje o ofício e, tal como solicitado 
pelo vereador Joaquim Serra, facultou-lhe cópia do mesmo.------------------- 
Ponto 1.2 � Alteração à Ordem do Dia----------------------------------------- 
 
Por proposta do Sr. Presidente, foi deliberado, por unanimidade, 
aprovar a  alteração à Ordem do Dia de modo a incluir mais um ponto: 
�Nomeação de um representante do Município para a Direcção da 
Associação de Desenvolvimento Montes Claros�, passando o ponto 2.7 � 
Actividades da Câmara a ponto 2.8.----------------------------------------------- 
 
--------------------- Ponto 2. ORDEM DO DIA ----------------------- 
 
A Ordem do Dia passou a ser a seguinte:----------------------------------------- 
Ponto 2.1 � Aprovação da Acta nº 6/2003---------------------------------------- 
Ponto 2.2 � Obras Municipais � Empreitada de Beneficiação do Caminho 
Municipal 1041 � 2ª Fase (Proposta de Trabalhos a Mais)--------------------- 
Ponto 2.3 � Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2003/2004-- 
Ponto 2.4 � Apresentação de Candidatura � Feira do Queijo------------------ 
Ponto 2.5 � Apresentação de Candidatura Programa Energia � Projecto de 
Iluminação----------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.6 � Protocolo entre a Câmara de Borba e a Associação de 
Desenvolvimento Montes Claros--------------------------------------------------- 
Ponto 2.7 � Nomeação de um representante do Município para a Direcção 
da Associação Desenvolvimento Montes Claros.-------------------------------- 
Ponto 2.8 � Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 
Ponto  2.1 � APROVAÇÃO DA ACTA Nº. 6/2003 --------------- 

 
Previamente distribuída e analisada por todo o executivo a Acta nº. 6/2003, 
foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção por 
parte de vereador Humberto Ratado por não ter participado na reunião.----- 
 
Ponto 2.2 � OBRAS MUNICIPAIS � EMPREITADA DE 
BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1041 � 2ª 
FASE (Proposta de Trabalhos a Mais)------------------------------- 
 
Com o objectivo de se proceder à impermeabilização da estrada, houve 
necessidade de se efectuarem valetas betonadas sem drenos numa extensão 
aproximada de 458ml, desde o pk 0+350 ao pk 0+808, junto á berma 
esquerda, no sentido Nora/EM 508.----------------------------------------------- 
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Assim, foi presente a proposta de trabalhos a mais referente à empreitada 
de Beneficiação do Caminho Municipal 1041 entre a Aldeia na Nora e a 
EM 508 � 2ª Fase, no valor de 5.954,00 Euros, acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor, cuja aprovação se propõe.---------------------------------------- 
Depois de analisar a proposta, o vereador Joaquim Serra perguntou se a 
obra em causa já terminou, tendo sido respondido pelo vereador Artur 
Pombeiro que está prevista para breve a recepção provisória.----------------- 
Perguntou ainda se a empresa está a trabalhar fora do cronograma. Pois, se 
assim for, alguém deverá saber disso, porque a última prorrogação de 
prazo, aprovada pela Câmara, terminava em Outubro/02.---------------------- 
Perguntou se estes trabalhos a mais que estão aqui para aprovar já estão 
executados e, se estão, quem autorizou a sua execução. Respondeu o 
vereador Artur Pombeiro que estes trabalhos foram executados, ainda 
dentro do prazo do cronograma e que a proposta de trabalhos a mais foi 
enviada pela Engenheira que está a fazer o acompanhamento da obra.------- 
Referiu o vereador Joaquim Serra que a fiscalização e o pessoal de 
acompanhamento técnico não têm competências para mandar executar 
trabalhos a mais, apenas podem propor à Câmara a sua realização, e antes 
de se efectuarem, cabe à Câmara decidir e autorizar a sua realização. 
Acontece que neste caso a Câmara não vai aprovar a realização dos 
trabalhos a mais, mas sim autorizar o pagamento desses mesmos 
trabalhos.------------------------------------------------------------------------------- 
Colocou esta questão porque, após ter lido a acta de uma reunião em que 
não participou, verificou outro caso idêntico, que considera grave, e que é 
o seguinte: �a alteração ao Plano de Trabalhos da Empreitada Beneficiação 
do C.M 1041�, ou seja, - trata-se da reprogramação completa de toda esta 
obra depois de estar feita, em que existe uma série de alterações 
introduzidas no final da obra que nunca foram autorizadas pela Câmara, 
antes que fossem executadas. Na opinião do vereador Serra, aquela obra 
foi feita em total desacordo com o projecto que existia. Contudo, com isto, 
não se refere à capacidade técnica nem à capacidade de execução da obra, 
nem ao seu resultado final, refere-se apenas ao procedimento 
administrativo do processo. Referiu que se houve efectivamente 
necessidade de reformular o processo, teria sido conveniente reformular 
também a respectiva candidatura, o que não aconteceu. Ainda como se não 
bastasse, aparece esta proposta de trabalhos a mais, já depois de numa 
reunião anterior o vereador Artur Pombeiro ter informado que já não havia 
trabalhos a mais nesta obra e que a mesma estava concluída. Por isso, 
alertou para esta questão e, referiu não se sentir à vontade para votar 
favoravelmente esta proposta.------------------------------------------------------ 
Usou da palavra o Sr. Presidente referindo que não tem a mesma opinião 
do vereador Joaquim Serra, no entanto, admite que existam opiniões 
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diferentes. Colocou então a proposta à votação.--------------------------------- 
 
 
Assim, foi deliberado por maioria, com três votos a favor e dois votos 
contra, aprovar a proposta de trabalhos a mais referente à empreitada 
de Beneficiação do Caminho Municipal 1041 entre a Aldeia na Nora e 
a EM 508 � 2ª Fase, no valor de 5.954,00 Euros, acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------- 
Os eleitos da CDU votaram contra e apresentaram a seguinte declaração 

de voto: “Os eleitos da CDU votam contra a aprovação da realização dos 

trabalhos a mais, uma vez que os mesmos foram executados sem prévia 

autorização do órgão competente e a data da apresentação é muito 

posterior ao prazo concedido pela Câmara para conclusão da mesma 

obra”.---------------------------------------------------------------------------------- 
 Ponto 2.3 � PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 
PARA O ANO LECTIVO 2003/2004--------------------------------- 
 Presente a proposta do Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 
2002/2003, que deverá ser analisada e aprovada.---------------------------- 
Relativamente a esta proposta, o vereador Humberto Ratado informou que, 
de acordo com o Dec-Lei nº299/84 de 5 de Setembro, terá que ser 
aprovada até dia 15 de Abril. Informou ainda que com a criação do 
Conselho Municipal de Educação é extinto o Conselho Consultivo e 
automaticamente os transportes de acção escolar passam para as 
competências do Conselho Municipal de Educação. Como este ainda não 
entrou em funcionamento e, de acordo com lei, a proposta tem que ser 
aprovada até 15 de Abril, surgiram algumas dúvidas com a apresentação da 
mesma. Consultaram-se os serviços Jurídicos da DREA que também não 
precaveram esta situação. Entretanto consultou-se a consultora jurídica da 
Câmara que foi da opinião que se avançasse com a proposta para reunião 
de Câmara para aprovação.---------------------------------------------------------- 
Assim, e depois de esclarecida foi a proposta colocada à votação  tendo 
sido deliberado por unanimidade a sua aprovação.-------------------------- 
O referido Plano ficará anexo a esta acta dela fazendo parte integrante.----- 
 Ponto 2.4 � APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA�FEIRA 
DO  QUEIJO--------------------------------------------------------------  
 Para efeitos de aprovação propõe-se a apresentação, à CCRA, da 
Candidatura da Feira do Queijo, no âmbito do PORA, cujo valor 
corresponde a  35.614,57, e ao Agrupamento Monte no âmbito do 
Programa Leader +, cujo valor corresponde a 10.702,80 Euros, totalizando  
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46.317, 37 Euros.--------------------------------------------------------------------- 
Depois de analisar a candidatura, o vereador eleito pela CDU, Joaquim 
Serra referiu ter verificado que vai ser apresentada a dois programas 
diferentes e, segundo o conhecimento que tem, não era possível a mesma 
iniciativa ser apresentada a dois programas. Não sabe que informações 
foram dadas para que a mesma iniciativa possa ter duas fontes de 
financiamento diferentes, pois, anteriormente, em situações semelhantes, 
isto não acontecia.-------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente explicou que existem duas candidaturas: uma apresentada 
no âmbito do PORA e outra no âmbito do LEADER +.------------------------ 
A proposta foi colocada à votação, tendo sido deliberado, por 
unanimidade apresentar as candidaturas apara aprovação, à CCRA, 
no âmbito do PORA, no valor de  35.614,57, e ao Agrupamento Monte 
no âmbito do Programa Leader +, no valor de 10.702,80 Euros.---------- 
 Ponto 2.5 � APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA AO 
PROGRAMA ENERGIA  - PROJECTO DE ILUMINAÇÃO- 
 Propõe-se a apresentação da referida candidatura ao POE � Programa 
Energia, para efeitos de aprovação, cujo valor corresponde a 97.826,81 
Euros.----------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à Candidatura em questão o Sr. Presidente referiu que, já 
tinha informado nas últimas reuniões de Câmara que havia uma certa 
pressão para que esta candidatura fosse apresentada até ao final do mês de 
Março, mas entretanto houve um prolongamento até aos primeiros dias de 
Abril. Esta candidatura prende-se com a substituição de todas as lâmpadas 
brancas por lâmpadas amarelas. Foi pedido parecer ao Engº. Barnabé 
Ramalho e, no seu entendimento, algumas luminárias, sobretudo no 
Terreiro das Servas, não estão muito bem enquadradas.------------------------ 
Usou da palavra o vereador Joaquim Serra sugerindo que deveria ser vista 
a forma como vai ser adjudicado este trabalho. No seu entender, e pelo 
valor da proposta, deverá ser através de concurso limitado, devendo ser 
facultado à Câmara um Caderno de Encargos e um Programa de Concurso 
pela empresa que elaborou o estudo.----------------------------------------------- 
A proposta foi colocada à votação, tendo sido deliberado, por 
unanimidade apresentar a candidatura para aprovação, ao Programa 
Energia, no valor de  97.826,81 Euros.----------------------------------------- 
 Ponto 2.6 � PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE BORBA E A ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO  MONTES CLAROS--------------------- 
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Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Protocolo 
a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba e a Associação de 
Desenvolvimento Montes Claros, que tem por objectivo a cedência, à 
ADMC, a título de empréstimo temporário de parte do fundo bibliográfico 
da Biblioteca Municipal de Borba, para constituição de Polo da Biblioteca, 
na freguesia de Veiros do concelho de Estremoz, inserido no Programa de 
Luta contra a Pobreza, desenvolvido pela Associação de Desenvolvimento 
Montes Claros, cuja aprovação se propõe.---------------------------------------- 
Por se considerar impedido de participar na discussão desta proposta, o Sr. 
Presidente retirou-se enquanto esta decorreu.------------------------------------ 
O vereador Humberto Ratado explicou, tal como acima referido, o 
objectivo desta proposta de protocolo. Entretanto o vereador eleito pela 
CDU, Joaquim Serra pediu o seguinte esclarecimento: - desde quando 
existe a Biblioteca Municipal. Esclareceu o vereador Humberto Ratado que   
passou a ser Biblioteca Municipal em Janeiro deste ano, desde que o 
espólio foi doado, pela Gulbenkian, à Câmara Municipal de Borba e, ele 
próprio deu essa informação numa reunião de Câmara.-------------------------
O vereador Joaquim Serra alertou para o facto da decisão de aceitar 
doações ser uma competência da Câmara, e referiu não se lembrar que esta 
decisão tenha passado por nenhuma reunião de Câmara.----------------------- 
Entretanto o vereador Humberto Ratado referiu que, esta questão foi 
tratada apenas a título informativo. Contudo, verifica agora tratar-se de 
uma questão cuja competência é da Câmara.------------------------------------- 
Assim, e neste contexto, foi decidido por unanimidade retirar este 
ponto tendo em conta que a Câmara ainda não deliberou a aceitação 
da doação do espólio da Biblioteca, e o objectivo deste protocolo é a 
cedência, á ADMC, a título de empréstimo temporário, por parte da 
Câmara, de parte do fundo bibliográfico da Biblioteca.-------------------- 
Ainda relativamente à proposta de protocolo, o vereador Joaquim Serra 
referiu que tratando-se de um Programa de Luta contra a Pobreza no 
concelho de Estremoz (Veiros), e existindo também neste concelho 
Biblioteca Municipal, por que razão não foi contactada a Câmara 
Municipal de Estremoz que certamente também estaria disponível para 
aceitar esta proposta. Considera que a Câmara de Borba, com o 
relacionamento que tem com as Câmaras vizinhas, deveria ponderar esta 
questão no sentido de poder desenvolver uma intervenção destas em 
termos institucionais em conjunto com a Câmara Municipal de Estremoz, 
porque no fundo é um serviço que a Câmara de Borba vai criar noutro 
município vizinho.-------------------------------------------------------------------- 
 Ponto 2.7 � NOMEAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DO 
MUNICÍPIO NA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
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DE MONTES CLAROS------------------------------------------------- 
 Propõe-se que, por escrutínio secreto, seja nomeado um representante do 
Município para a Direcção da Associação de Desenvolvimento Montes 
Claros.---------------------------------------------------------------------------------- 
Decorrida a votação, por escrutínio secreto, foi deliberado, com três votos 
nomear o Presidente da Câmara, Dr. Ângelo João Guarda Verdades 
de Sá, para representar o Município na Direcção da Associação de 
Desenvolvimento Montes Claros. Os vereadores Artur Pombeiro e 
Humberto Ratado obtiveram um voto cada.-------------------------------------- 
 Ponto 2.8 � ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------------ 
 O Senhor Presidente iniciou este ponto começando por informar das 
reuniões em que participou, entre a última reunião de Câmara e esta.-- 
 . Reunião com a Tecnilab � sobre a proposta de contrato de manutenção do 
Sistema de Telegestão de Águas. Informou que a proposta chegou ontem, 
mas ainda não houve possibilidades para ser analisada.------------------------ 
. Decorreu no Cartório Notarial de Vila Viçosa uma alteração à escritura da 
EDC Mármores � esta alteração prende-se com o facto da Assimagra não 
ter realizado o capital em devido tempo.------------------------------------------ 
. Reunião na AMDE sobre a formação de pessoal.------------------------------ 
. Foi apresentada uma sugestão, através de um desenho, pela empresa 
Construções Rodrigo, que permite o enquadramento das instalações para a  
Junta de Freguesia de S. Bartolomeu na Rua Dr. Ramos de Abreu. 
Informou o Sr. Presidente que este é um assunto para analisar.---------------- 
. Participação na �Promoção de Bombeiros�, que decorreu em Évora dia 22 
de Março.------------------------------------------------------------------------------ 
. Reunião com o STAL para tratar de assuntos relacionados com pessoal.--- 
. Reunião com o GAT de Évora sobre o processo do Plano de Pormenor do 
Barreiro.-------------------------------------------------------------------------------- 
. Participação no Colóquio �Iniciativas de Desenvolvimento Local de 
Sucesso � o Caso do Programa LEADER�, que decorreu na Ovibeja, dia 
27 de Março.-------------------------------------------------------------------------- 
. Reunião com a Drª Margarida Boto sobre a obra do Palacete dos Melos. � 
 
. O Sr. Presidente informou que foi criada, dia 13 de Março por Decreto-
Lei, a Sociedade Anónima de Abastecimento de Águas e de Saneamento 
do Centro Alentejo � Sistema Multimunicipal. Realizou-se a 1ª Assembleia 
dia 28 de Março. Fazem parte do Conselho de Administração: Dr. Mário 
Amoedo Pinto, Engº. Coelho de Carvalho e Dr. Libório. Fazem parte da 
Assembleia Geral:  Engº. Alfredo Barroso (Presidente), Dr. Joaquim 
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Marques Ferreira e Drª. Alexandra Varandas. Fazem parte do Conselho 
Fiscal: Dr. Vitor Nunes e Dr. Carlos Nunes. Fazem parte da Comissão de 
Vencimentos: Engº. Luís Malhado (Presidente), Drª Fátima Borges e Dr. 
João Nabais. Informou que, estão já a trabalhar nas candidaturas e, em 
relação a Borba manifestou grande preocupação sobre a questão das 
ETAR�s, nomeadamente, a do Barro Branco, Rio de Moinhos, Nora e 
Orada, e sobre o acompanhamento da de Borba.--------------------------------- 
 . Reunião com o Conselho Executivo da Escola de Vila Viçosa � 
Informaram que pretendem avançar com o projecto para o arranjo dos 
espaços exteriores da Escola Secundária Públia de Hortência de Castro. 
que foi feito nesta autarquia, já há algum tempo, pela Arqª Rute. 
Pretendem, agora, integrar neste projecto uma réplica das Fontes dos 
concelhos que esta Escola engloba, e avançarem com uma candidatura. 
Neste caso, ao concelho de Borba caberá a réplica da Fonte das Bicas.----- 
 O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, 
prestou as seguintes informações:----------------------------------------------- 
 . Continuam os trabalhos preparativos para a Feira do Queijo.---------------- 
. Realizou-se, dia 29 de Março, o II Duatlo de Borba. Apesar do dia 
chuvoso que se fez sentir, o evento correu muito bem.------------------------- 
. Dia 31 de Março (último domingo) decorreu, no Celeiro da Cultura, a 
apresentação do lançamento do Livro �A Fonte das Bicas�.------------------- 
. Informou que os Programas da Feira do Queijo só estão prontos no final 
da semana. Contudo, foram tiradas algumas impressões pelo Gabinete de 
Informação e o vereador Humberto distribuiu-as pelo restante executivo. 
Quanto ao Programa para as comemorações do 25 de Abril, informou que 
ainda não foi elaborado, mas, não vai ser muito diferente em relação ao do 
ano transacto.-------------------------------------------------------------------------- 
 O Vereador Artur Pombeiro informou o restante executivo das 
actividades relativas ao seu pelouro:-------------------------------------------- 
 . Rio de Moinhos � início da construção do muro na zona da Ferrenha.------ 
. Início dos trabalhos de remodelação e redimensionamento da rede de 
águas residuais na Rua de S. Francisco.------------------------------------------- 
. Continuação dos calcetamentos na Zona da Cerca.---------------------------- 
. Rio de Moinhos (Zona da Boavista) � conclusão dos calcetamentos.------- 
. Continuam os trabalhos no Loteamento do Forno � Orada.------------------- 
. Loteamento da Nave � Nora � abertura de caboucos para aplicação de  
lancil.----------------------------------------------------------------------------------- 
. Parque de Feiras � Arrancaram-se já algumas árvores e, existe autorização 
para arrancar as oliveiras. Seguidamente avança-se com as terraplanagens e 
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logo que existam algumas condições os mercados semanais passarão para 
aquele local.--------------------------------------------------------------------------- 
. ETAR da Ribeira � Está concluída. Já foi ligada a electricidade e em 
breve entrará em funcionamento.--------------------------------------------------- 
. Reparação e manutenção de caminhos rurais.----------------------------------- 
 
. O vereador Vicente Ermitão perguntou se a Câmara já tomou alguma  
medida, no sentido de encontrar solução para as fossas de porcos que 
existem na Orada, perto do loteamento do Forno. Chamou a atenção para o 
facto desta situação, que é bastante incomodativa para os que residem 
naquele local, e o verão está a aproximar-se.------------------------------------- 
Relativamente a esta questão, o Sr. Presidente informou que, recebeu uma 
carta do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Orada sobre este assunto. 
Entretanto, foi dado conhecimento da situação à Direcção Regional do 
Ambiente e ao Delegado de Saúde. Contudo esta questão não deve ser fácil 
de resolver, pois segundo as informações que tem (até mesmo sobre a 
ETAR da Parreira, que aguarda por uma resposta à 10 meses) como houve 
corte nas verbas, alguns funcionários da Direcção Regional do Ambiente 
foram despedidos e, neste momento, não têm capacidade de resposta. 
Contudo vai tomar diligências, junto da Direcção Regional para que se 
desloquem ao local e verifiquem a situação.-------------------------------------- 
 
. O vereador Joaquim Serra perguntou como decorreram as hastas 
públicas para venda de lotes nos loteamentos habitacionais e quantos lotes 
se venderam. O vereador Artur Pombeiro informou que não se vendeu 
nenhum lote. Acrescentou que foi uma situação um pouco estranha, pois as 
pessoas não apareceram às hastas públicas e logo na semana seguinte 
enviaram ofício manifestando interesse na compra de lotes. Na sua 
opinião, a informação não chegou junto das pessoas.  Ele próprio passou 
pelas Juntas de freguesia da Matriz e de S. Bartolomeu e não viu afixado 
nenhum edital, tal como também não viu no Placar da Zona da Praça. Na 
sua opinião, deveria alterar-se o regulamento de modo que o mesmo 
permita a venda constante dos lotes que não se venderem nas hastas 
públicas, tal como estava contemplado no anterior regulamento.------------- 
O vereador Joaquim Serra referiu que o espírito do anterior regulamento 
era precisamente este, ou seja: nenhum lote podia ser vendido antes que 
passasse primeiro por uma hasta pública. Decorrida a hasta pública, todos 
os lotes que não fossem vendidos mantinham-se permanentemente à venda, 
pois só assim se poderão dar respostas imediatas.------------------------------- 
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Antes de dar a reunião por encerrada, o Senhor Presidente procedeu à 
leitura da minuta da acta, que foi aprovada por unanimidade e ficará anexa 
a esta acta dela fazendo parte integrante.------------------------------------------ 
 
 
-------------------------ENCERRAMENTO----------------------------- 
 
Por não haver mais nada a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião, da qual se lavrou a presente acta, composta por dez páginas que 
vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim, Aldina Vitória Bilro Vinhas 
do Maio, Assistente Administrativa Especialista que a redigi.---------------- 

 
  


