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ACTA NÚMERO 15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2008 

 

 

--------- Aos dezassete dias do mês de Julho de dois mil e oito, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, sob a presidência 

de GIL NADAIS RESENDE DA FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores 

JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA e CARLOS JORGE PICADO 

FRANCO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esteve presente para a secretariar, a Chefe de Divisão Administrativa, Ana 

Cristina Martins Tomás. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eram dezassete horas quando o Sr. Presidente declarou aberta a reunião. ------ 

--------- ASSUNTOS URGENTES ------------------------------------------------------------------------ 

--------- Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente, dada a urgência de que se reveste os 

assuntos, propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na parte final do 

artigo 19.º do Código do Procedimento Administrativo, que se inclua na Ordem de 

Trabalhos desta reunião o pedido de prorrogação de prazo de suspensão do mandato, 

apresentado pelo Sr. Vereador António Tondela e o pedido de alargamento de horário 

do estabelecimento Kampey Bar, em Barrô – tendo todos os Membros do Executivo 

considerado aceite a urgência, pelo que se passou, de imediato, à sua análise: -----------

------- SUSPENSÃO DE MANDATO --------------------------------------------------------------------

------- Analisado o requerimento apresentado, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

nos termos do disposto no nº 5 do art. 77º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, prorrogar, até ao próximo dia 27 de 

Agosto, a suspensão do Mandato de António Manuel Tondela como Vereador no 

Executivo Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Como estava presente o candidato a seguir na respectiva lista eleitoral - Carlos 

Jorge Picado Franco - logo assumiu as suas funções de Vereador. --------------------------- 

--------- ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ------------------------------

---------- Presente um requerimento através do qual o estabelecimento Kampey Bar, sito 

em Barrô, solicita o alargamento do Horário de Funcionamento até às 04:00H. ------------

-------- Considerando os pareceres emitidos pela G.N.R. e pela Junta de Freguesia bem 

como as queixas dos moradores da zona, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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indeferir o requerido. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelos Srs. 

Vereadores Maria Paula da Graça Cardoso e Carlos Filipe Correia de Almeida que, por 

motivos profissionais, não estiveram na reunião. -------------------------------------------------- 

--------- PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Presidente informou de que foi 

atribuído à Câmara mais um prémio – Menção Honrosa – pelo desenvolvimento de 

Boas Práticas da Administração Local. --------------------------------------------------------------- 

--------- A seguir, o Sr. Presidente informou o Executivo de que participou numa reunião 

com a Associação de Municípios do Carvoeiro onde foram apresentados os projectos a 

desenvolver para reforço das captações, tendo sido anunciada a Barragem da Redonda 

como imperativa para os planos da Associação, prevendo-se, para breve, a sua 

construção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Presidente comunicou que na próxima 

Segunda-Feira, na sede do Instituto de Estradas de Portugal, serão abertas as 

propostas apresentadas com vista à adjudicação da ligação Águeda/Aveiro e da 

Ligação Coimbra/Porto com perfil de Auto-Estrada, e explicou os trâmites que se 

seguirão até à execução das obras. ---------------------------------------------------------------------

--------- A terminar a sua intervenção, o Sr. Presidente informou que o Sr. Manuel Castro 

Azevedo requereu à Câmara para ser ressarcido das despesas derivadas dos 

processos judiciais em que esteve envolvido, estando o assunto a ser analisado. ---------

--------- O Sr. Vereador Carlos Franco, que interveio a seguir, referiu-se aos anunciados 

projectos industriais financiados pelo QREN para o Concelho de Águeda, que considera 

poucos, e perguntou ao Sr. Presidente o que é que pensa sobre a situação, se ficou ou 

não desiludido, e se, na sua opinião, Águeda não é capaz de fazer melhor ou se é o 

Poder Central que não considera o Concelho. -------------------------------------------------------

--------- Relativamente a esta questão, o Sr. Presidente comunicou que, de momento, 

não se pode pronunciar acerca do assunto por não saber quantos projectos foram 

apresentados pelos industriais de Águeda para financiamento pelo QREN, se todos 

foram aprovados, ou se foram apresentados muitos e só os seis anunciados foram 

aprovados, acrescentando que só após conhecer todos os pormenores da situação é 

que se poderá manifestar. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Também o Sr. Vereador João Clemente se referiu a este assunto para dizer que 

a maioria das unidades industriais em Águeda são de pequena e média dimensão, por 

vezes com algumas dificuldades administrativas, o que complica a elaboração dos 
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processos de candidatura a projectos de financiamento, pelo que a Câmara devia 

apoiar, nessa matéria, as empresas que manifestassem essa necessidade de apoio. ---

--------- A terminar este ponto da Ordem, de Trabalhos, o Sr. Vereador João Clemente 

deu conhecimento ao Executivo dos contactos que tem desenvolvido e dos contratos 

que foram elaborados com vista à aquisição de terrenos para os Parques Industriais. --- 

 --------- ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------------------------------------

---------- Continuando os trabalhos foi aprovada e assinada a Acta da reunião anterior, 

cuja leitura foi dispensada, uma vez que foi distribuída, em fotocópia, pelos Membros 

do Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Presidente absteve-se da votação por não ter estado presente na reunião 

a que a mesma diz respeito. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- ASSOCIAÇÕES DIVERSAS -------------------------------------------------------------------- 

---------  APOIOS FINANCEIROS ------------------------------------------------------------------------ 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Executivo deliberou, por unanimidade, 

atribuir os seguintes subsídios: ---------------------------------------------------------------------------

--------- Ao Clube Macinhatense, com base no Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo, um subsídio no total de 700,00€ referente à época 2007/2008, sendo 

450,00€ para apoio aos praticantes desportivos e 250,00€ para manutenção de 

instalações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- À Cruz Vermelha Portuguesa – Secção Cultural (Grupo Coral), com base no 

Programa de Apoio às Associações Culturais e Recreativas,  um subsídio no valor de 

650,00€, referente à época 2008 para apoio à Execução do Plano Anual.-------------- 

--------- À Associação Cultural e Recreativa – Banda Nova de Fermentelos, com 

base no Programa de Apoio às Associações Culturais e Recreativas, um subsídio no 

valor de 12.850,00€, referente à época 2008, sendo 10.000,00€ para apoio à execução 

do Plano anual, 1.710,00€ para apoio a Escolas Artísticas, 990,00€ (Através da 

aquisição de 66 exemplares ao preço unitário de 15,00€), para apoio à Publicação do 

Livro Banda Nova “A Sua História”  e 150,00€ para apoio para apoio às despesas de 

representação da UBA. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ao Grupo Folclórico da Sr.ª da Saúde, com base no Programa de Apoio às 

Associações Culturais e Recreativas, um subsídio no valor de 4.910,00€, referente à 

época 2008, sendo 4.410,00€ para apoio à Execução do Plano Anual e 500,00€ para 

apoio às Escolas Artísticas. -------------------------------------------------------------------------------

-------- À Orquestra Típica de Águeda, com base no Programa de Apoio às 

Associações Culturais e Recreativas, um subsídio no valor de 7.660,00€, referente à 

época 2008, sendo 7.070,00€ para apoio à Execução do Plano Anual e 590,00€ para 
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apoio as Escolas Artísticas. -------------------------------------------------------------------------------

-------- Ao Agrupamento de Escolas de Fermentelos, um subsídio no valor de 

1.500,00€, destinado a comparticipar as despesas das comemorações do seu 10º 

aniversário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- À  Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola E.B. 2,3 de 

Aguada de Cima, um subsídio no valor de 500,00€, destinado a fazer face às 

despesas relacionadas com a visita à Praia da Roca, em Castanheira de Pêra. -----------

-------- Aos Grupos a seguir identificados, participantes nas Marchas dos Santos 

Populares, os seguintes subsídios: ------------------------------------------------------------------ ---

--------- Marcha Juntos em festa - Freguesia de Aguada de Baixo – 450,00€ ----------------

--------- Marcha Popular do Casaínho de Baixo - Freguesia de Espinhel – 540,00€ --------

--------- Marcha da Pateira - Freguesia de Fermentelos  540,00€ -------------------------------

--------- Marcha da Alegria - Freguesia de Fermentelos   540,00€ -------------------------------

--------- Freguesia de Óis da Ribeira – 540,00€ -------------------------------------------------------

--------- Marcha Popular da Mourisca do Vouga - Freguesia da Trofa – 525,00€-------------

--------- Sol Nascente - Associação Infanto Juvenil de Águeda – 540,00€ + 500,00€ (pela 

sua co-organização). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ISENÇÃO DE TAXAS ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a 

Banda Marcial de Fermentelos do pagamento das taxas referentes à licença para 

realização de arraial, licença especial de ruído e vistoria, para a Festa do Peixe da 

Pateira, a realizar na Praça do Emigrante, na Freguesia de Fermentelos, a realizar nos 

próximos dias 18 e 19. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi também deliberado ratificar o despacho do Sr. Vereador que isentou do 

pagamento de taxas a licença especial de ruído para o lançamento de fogo de artifício, 

que a Associação D’Orfeu levou a efeito nos dias 11 e 12 do corrente mês de Julho. --

---------- Mais foi deliberado, neste ponto da Ordem de Trabalhos, isentar o Património 

dos Pobres na Freguesia de Águeda do pagamento das taxas referentes à mudança 

de um contador para um local mais conveniente. --------------------------------------------------- 

 -------- APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DE SOLIDARIEDADE DO CONCELHO DE 

ÁGUEDA -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Executivo principiou por deliberar anular 

todos os subsídios atribuídos no ano transacto às Associações de Solidariedade do 

Concelho que não foram pagos por falta de comprovativos das despesas efectuadas. -- 

-------- A seguir, analisada a proposta apresentada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir os seguintes subsídios às colectividades do concelho, nas 

condições do proposto: ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Caritas Paroquial de Aguada de Cima ------------------------------------------ 1 000 € 

-------- Núcleo Caritas de Macinhata -------------------------------------------------------- 1 000€  

--------- Grupo Caritas de Fermentelos ---------------------------------------------------- 1 000 € 

--------- Associação Portuguesa de Deficientes ---------------------------------------- 1 000 € 

--------- Conferencia de Santa Eulália Sociedade S. Vicente Paulo -------------- 1 500 € 

--------- Conferencia Vicentina de Valongo do Vouga -------------------------------- 1 000 € 

--------- ACAPO ------------------------------------------------------------------------------------ 1 500 € 

--------- Os Pioneiros -------------------------------------------------------------------------- 37.000 € 

--------- Associação Baptista de Águeda Shalom ------------------------------------- 10.743 € 

-------- Cruz Vermelha ------------------------------------------------------------------------- 14.008 € 

-------- Associação Humanitária de Bombeiros - Secção de Agadão ----------16.000 € 

 ------- LAAC ---------------------------------------------------------------------------------------- 7.585 € 
 
-----------Associação Social e Cultural  de Serem -----------------------------------  10.980 € 
 
--------- Centro Social Paroquial da Recardães --------------------------------------   14.280 € 
 
-----------Fundação Nª Sr.ª da Conceição VV ------------------------------------------   78.179 € 
 
--------- A. Cultural de Surdos de Águeda ------------------------------------------------  3.388 € 
 
--------- O Catraio --------------------------------------------------------------------------------  12.554 € 
 
--------- Centro Social e Infantil de Aguada de Baixo -------------------------------- 21.767 € 
 
--------- AMAR - Associação Macinhatense de Assistência e Recreio --------- 55.200 € 
 
--------- ABARCA ----------------------------------------------------------------------------------- 7.463 € 
 
--------- CASAS ------------------------------------------------------------------------------------ 10.084 € 
 
--------- Santa Casa da Misericórdia ------------------------------------------------------- 12.813 € 
 
--------- O Mágico --------------------------------------------------------------------------------- 94.592 € 
 
--------- Paraíso Social -------------------------------------------------------------------------- 17.608 € 
 
--------- Sr.ª Esperança - Centro Social, Cultural e Recreativo -------------------  84.275 € 
 
--------- Casa do Povo de Valongo do Vouga ------------------------------------------  75.000 € 
 
---------Jardim Social --------------------------------------------------------------------------   94.329 € 
 
---------Centro Arco Íris ------------------------------------------------------------------------  56.790 € 
 
--------- CERCIAG ---------------------------------------------------------------------------------- 1.930 € 
 
--------- Bela Vista ---------------------------------------------------------------------------------  2.910 € 
 
--------- Centro social e Paroquial da Borralha -----------------------------------------    431 €  
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--------- OBRAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRA --------------------------------------------------------- 

--------- Vistoriada a totalidade da obra e verificando-se que a mesma se encontra 

concluída e na devida ordem, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando 

deficiências, deteriorações indícios de ruína ou de falta de solidez pelas quais se deva 

responsabilizar a firma Construções Marvoense, Ldª, adjudicatária da respectiva 

empreitada, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a 

empreitada de AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NORTE DE ÁGUEDA e proceder à 

restituição de todos os depósitos de garantia e diligenciar a extinção de outras 

eventuais cauções existentes, nos termos do disposto no nº 227º do Decreto – Lei 

nº59/99, de 02 de Março. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- PRORROGAÇÃO DE PRAZO ---------------------------------------------------------------- -

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar as seguintes 

prorrogações graciosas do prazo para conclusão de empreitadas: ------------- ---------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DA RUA CORREIA MIRANDA – TRAVASSÔ – 21 dias; -------

--------- EXTENSÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO CONCELHO – REDE DE 

SANEAMENTO NA RUA DO PASSADOURO – 30 dias; ----------------------------------- ------

--------- TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS ------------------------------------- 

Continuando os trabalhos a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar sejam 

levados a efeito, nas empreitadas que se mencionam Trabalhos a Mais  e Trabalhos a 

Menos, nos seguintes montantes: -----------------------------------------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENOS ARRUAMENTOS – RECUPERAÇÃO DO 

PAVIMENTO A BETUMINOSO NA EN 333 – DA ROTUNDA DA FECHADURA AO 

LIMITE DO CONCELHO -----------------------------------------------------------------------------------

---------  Trabalhos a Mais - 12 453,67€. --------------------------------------------------------------- 

--------- REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PICÔTO ENTRE CASAINHO DE BAIXO E 

CASAÍNHO DE CIMA, EM ESPINHEL -----------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais – 2 809,43€. ---------------------------------------------------------------- -

---------Trabalhos a Menos – 2 423,95€. ---------------------------------------------------------------- 

--------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR --------------------------------------------------------------------

--------- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ----------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, a Câmara tomou conhecimento de que o montante do valor previsto 

para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º Ciclo, apresentado em reunião do 
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Executivo Municipal realizada em 5 de Novembro último, que ascendia a 143 547,66€, 

foi ultrapassado em 9 300,97€, tendo o seu valor atingido 152 848,63€. --------------------- 

--------- PATRIMÓNIO MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------- -

--------- CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO, MEDIANTE PROTOCOLO DE EDIFICIOS 

ESCOLARES -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir Câmara deliberou, por unanimidade, ceder, à Junta de Freguesia de 

Valongo do Vouga, a utilização das instalações das Escolas EB1 do Sobreiro e de 

Salgueiro, à Associação Grupo Recreativo do Casaínho, uma das salas da Escola 

Primária de Oronhe e a outra sala à Associação Desportivo Leões de Oronhe, mediante 

a celebração dos Protocolos que foram presentes e aprovados. -------------------------------- 

--------- JUNTAS DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------- -

--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS --------------------------------------------------------- 

--------- Analisadas cada uma das propostas apresentadas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, delegar, nas respectivas Juntas de Freguesia, mediante a celebração de 

Protocolos que foram presentes e aprovados e cuja minuta se junta à pasta dos 

documentos referentes a este livro de actas, competências para a realização de 

trabalhos de construção/manutenção de passeios, nos seguintes valores: ------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUEDA – 30 000,00€; ---------------------------------- -

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA – 30 000,00€; ------------------- --

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE BARRÔ – 30 000,00€; ------------------------------------ -

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE BORRALHA – 10 000,00€; ------------------------------ -

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE BELAZAIMA DO CHÃO – 9 000,00€. ------------------

--------- ACORDO DE APOIO FINANCEIRO -------------------------------------------------------- -

--------- No prosseguimento dos trabalhos a Câmara deliberou, por unanimidade, 

celebrar, com a Junta de Freguesia de Recardães, o Acordo Financeiro que a seguir se 

transcreve, destinado a concretizar a execução da obra de construção de um Parque 

Infantil, pertencente ao património da freguesia: -----------------------------------------------------

--------- “Considerando os princípios de colaboração, cooperação e entreajuda entre 

autarquias na realização das suas atribuições e competências;---------------------------------

--------- Considerando as necessidades das populações e o interesse municipal;-----------

--------- Atenta a inscrição nas Grandes Opções do Plano, na rubrica 

2.4.6.3./06/2008/A/95, para Obras em Espaços Verdes, Jardins e Parques Infantis, de 

verba para construção de Parque Infantil, conforme deliberação do executivo municipal 

de 17/07/2008, e nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com as alterações da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é celebrado o 
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presente Acordo de Apoio Financeiro, entre o Município de Águeda, aqui representado 

pelo Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais Resende da Fonseca, e a Freguesia 

de Recardães, representada pelo Presidente da Junta, Victor Rodrigues Tavares, que 

se regula pelas cláusulas seguintes: -------------------------------------------------------------------- 
--------- Primeira -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Com o presente Acordo de Apoio Financeiro o Município de Águeda transfere 

para a Freguesia de Recardães, e esta aceita, os meios financeiros necessários para 

proceder à execução da obra de construção de Parque Infantil, pertencente ao 

património da Freguesia, em conformidade com a cabimentação efectuada na rubrica, 

para Obras em Espaços Verdes, Jardins e Parques Infantis, prevista nas Grandes 

Opções do Plano para o ano de 2008.  -----------------------------------------------------------------

--------- Segunda ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Para a concretização do referido desiderato a Câmara Municipal de Águeda 

obriga-se a transferir para a Junta de Freguesia de Recardães a quantia de € 20.000,00 

(vinte mil euros), constante na rubrica 2.4.6.3./06/2008/A/95 das Grandes Opções do 

Plano para 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------Terceira ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O pagamento será feito a solicitação da Junta de Freguesia de Recardães, em 

conformidade com as disponibilidades de tesouraria da Câmara Municipal. 

Comprometendo-se aquela a destinar a verba ao fim previsto e acordado. ------------------ 

--------- OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------- 

-------- ISENÇÃO DE TAXAS MEDIANTE COMPENSAÇÃO ------------------------------------ 

--------- Maria de Fátima Rodrigues Fragoso (Proc. Nº 408/04), residente na Rua José 

Luis Ferreira, no Lugar de À-dos-Ferreiros, na Freguesia de Préstimo, solicita a isenção 

de taxas, no valor de 1 609,60€, relativas à construção de um espaço comercial, sito no 

referido Lugar de À-dos-Ferreiros. Em compensação entrega uma casa da qual é 

arrendatária, no Bairro Vale Domingos nº 11. Enquadrando-se o solicitado no descrito 

no nº 4 do art. 4º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Águeda a 

Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ----------------------------------------- 

--------- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS ------------------------------------------------- -

-------- Arca do Botaréu - Associação Recreativa e Cultural de Águeda (Proc. Nº 

279/08), com sede na Rua Eng. José Bastos Xavier, Bloco A R/C Poente, em Águeda, 

solicita, ao abrigo do art. 4º, do Regulamento e Tabela de Taxas, a isenção do 

pagamento de todas as taxas, bem como a restituição da taxa pelo processamento 

administrativo (50.00€), referente à construção de creche/pré-escola/atl/sad, sito na 

Quinta do Ala, na referida Freguesia de Águeda. O Executivo deliberou, por 

unanimidade, deferir o requerido. -----------------------------------------------------------------------  
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---------- ÓNUS DE RENÚNCIA -------------------------------------------------------------------------- 

---------- Presente o processo nº 796/07, pertencente a João Pereira Almeida, residente 

no Lugar de Massadas, na Freguesia de Castanheira do Vouga, referente a 

reconstrução e alteração de utilização de uma casa para arrumos, sita no referido Lugar 

de Massadas, no qual o requerente se propõe a apresentar um Ónus de Renúncia 

relativamente à área de terreno que se encontra em Zona "non aedificandi", sendo que 

o valor para o proposto Ónus de Renúncia é de 299.28€, que corresponde a 4.00m2 x 

74.82€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Apreciado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido.  

--------- Eram 19 horas e vinte minutos quando o Sr. Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente Acta que eu,                             

Chefe de Divisão, a redigi e subscrevo. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 


