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ACTA N.º 21/2009

No dia 24 de Setembro de 2009, na Freguesia de São Mateus da Calheta, na sede do
Grupo Folclórico Modas da Nossa Terra, no Concelho de Angra do Heroísmo, realizou-se a reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo sob a
presidência da Dra. Maria Luísa Cardoso Flores Brasil, na qualidade de vereadora em
exercício de Presidente da Câmara, estando presentes os Vereadores Dra. Sofia
Machado do Couto Gonçalves, Eng.º Miguel Cunha Pacheco Ribeiro Borba, Eng.º
João Ávila Leonardo e Dra. Carla Patrícia Carvalho Bretão Martins. ----------------------

Não compareceram à reunião a Senhora Presidente da Câmara, Dra. Andreia Martins
Cardoso Costa, e o Vereador Senhor Paulo Marcelino da Silva Borges. ------------------

Pelas vinte horas e quarenta e seis minutos, a Presidente da Câmara em exercício
declarou aberta a reunião, que foi secretariada pela assistente técnica Maria Luísa da
Costa Espínola Brasil. ----------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar justificadas as faltas de
comparência à reunião da Senhora Presidente da Câmara, Dra. Andreia Martins
Cardoso Costa, e do Vereador Senhor Paulo Marcelino da Silva Borges. ----------------
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Período de antes da ordem do dia

A Presidente da Câmara em exercício, Dra. Maria Luísa Cardoso Flores Brasil
cumprimentou os presentes e manifestou a sua satisfação pela realização da reunião
camarária na Freguesia de São Mateus. Seguidamente explicou o funcionamento das
reuniões públicas fazendo referência à existência de três períodos: o de antes da ordem
do dia, o da ordem do dia e o de intervenção do público. ------------------------------------------Por último, solicitou autorização para aditar dois pontos à ordem de trabalhos, os quais
se reportam aos apoios solicitados pela Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião e
pelo Império de São Carlos. A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a
inclusão dos referidos assuntos. --------------------------------------------------------------------------De seguida, foi dada a palavra à Vereadora Dra. Carla Patrícia Carvalho Bretão Martins,
a qual, após cumprimentar os presentes, solicitou informação sobre o custo da obra de
requalificação da zona verde do Fanal, bem como sobre a cobertura do ringue da Casa
do Povo da Terra Chã. --------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o Vereador Eng.º Miguel Cunha Pacheco Ribeiro Borba informou que o
custo da obra era de € 209.000,00, sendo que a mesma compreendia duas partes: uma
relativa à realização de trabalhos de construção civil e a outra referente designadamente
à colocação de mobiliário e plantação de espécies arbóreas. No que concerne à
cobertura do ringue, o mesmo Autarca explicou que foram colocadas três hipóteses de
intervenção, a saber: cobertura do actual ringue, construção de um espaço novo ou a
construção de um pavilhão na escola primária à semelhança de outras freguesias. Tais
hipóteses de intervenção encontravam-se a ser ponderadas pelas forças vivas da
Freguesia, e logo que chegassem a acordo, o processo seguiria os trâmites legais
necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Período da ordem do dia
DELIBERAÇÕES
Apoios financeiros
Entr. 433, proc. 21.21 – Candidatura apresentada pela Associação Canónica – Centro
Social Paroquial da Sé, tendo em vista a atribuição de um apoio financeiro para fazer
face às despesas inerentes à realização de um concerto no âmbito das comemorações
dos 475 anos da elevação de Angra a cidade, em parelelo com idêntica efeméride da
criação da Diocese de Angra. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio
financeiro no valor de € 12.500,00, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento
Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante
interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou conceder um apoio financeiro no valor proposto
(€ 12.500,00). -------------------------------------------------------------------------------------------------Entr. 587, proc. 21.21 – Carta de Ruben Filipe da Silva Bettencourt, músico terceirense,
solicitando um apoio financeiro no valor de € 950 para fazer face às despesas inerentes
à sua participação no Festival “Polish Guitar Academy 2008”. A Senhora Presidente
propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 400,00, de acordo com o n.º 3
do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse
Municipal, considerando o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo. –
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro no
valor de € 400,00. -------------------------------------------------------------------------------------------Entr. 954, proc. 21.21 – Carta, datada de 28 de Janeiro de 2009, do Grupo de Escuteiros
n.º 216, do Raminho, dando conta da realização, em Lisboa, de uma Conferência
Nacional da Associação de Escoteiros de Portugal e solicitando a atribuição de um apoio
tendo em vista a deslocação de dois chefes ao Continente, a fim de participarem na
referida Conferência. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro
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correspondente ao valor de uma passagem aérea com destino Ter/Lx/Ter, € 290,51, de
acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de
Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para o Município de Angra do
Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
no montante de € 290,51. --------------------------------------------------------------------------------Entr. 3222, proc. 21.21 – Carta da Chefia Regional Açores Central/Ocidental, da
Associação Escoteiros de Portugal, solicitando apoio para fazer face às despesas
inerentes à concretização de um Acampamento Regional Açores, na Ilha Terceira, no
mês de Agosto de 2009. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio
financeiro no valor de € 500,00, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento
Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante
interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou,
por unanimidade, conceder um apoio financeiro no valor proposto (€ 500,00). -----Entr. 5794, proc. 21.21 – Carta da Sociedade Filarmónica Recreio Serretense, datada de
21 de Setembro de 2009, solicitando um reforço no valor de € 1.750,00 do apoio
atribuído para fazer face às despesas com a deslocação daquela Filarmónica ao
Continente no âmbito de um intercâmbio. A Senhora Presidente propõe a atribuição do
apoio solicitado (€ 1.750,00), de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento
Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante
interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou,
por unanimidade, conceder um apoio financeiro no valor de € 1.750,00. --------------Entr. 4356, proc. 21.21 - Comunicação da Associação Cultural Angrajazz, datada de 13
de Julho de 2009, dando conta da realização do 11.º Festival Internacional de Jazz de
Angra do Heroísmo, no período de 2 a 4 de Outubro próximo, e solicitando um apoio
para o efeito, no valor de € 25.000,00. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um
apoio financeiro no valor solicitado (€ 25.000,00), de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do
Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando
o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal,

por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no montante de € 25.000,00. ------Entr. 5161, proc. 21.21 – Ofício n.º 373 da Culturangra, propondo a atribuição de um
apoio financeiro à Escola de Dança de São Bartolomeu dos Regatos, no âmbito da
atribuição de subsídios a colectividades desportivas, no valor de € 2.000,00, mediante
celebração de contrato-programa, sendo que € 1.000,00 destinam-se aos escalões de
formação (Juniores/Juventude/Adulto) e € 1.000,00 ao escalão de formação (juvenis). –
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor
de € 2.000,00. -------------------------------------------------------------------------------------------------Entr.5285, proc. 21.21 – Carta da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, datada de 17 de
Agosto de 2009, solicitando um apoio no valor de € 1.500,00, para fazer face a despesas
inerentes à concretização do projecto "Rota do Toiro", o qual visa promover o Toiro e a
Tauromaquia. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor
de € 500,00, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo
a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para o
Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou
conceder um subsídio no valor de € 500,00. ------------------------------------------------------Entr. 4166, proc. 21.21 - Carta dos Veteranos de São Mateus, datada de 29 de Junho
de 2009, dando conta da deslocação da equipa à Ilha do Pico, tendo em vista participar
nas festas Cais de Agosto, e solicitando para o efeito um apoio para fazer face às
despesas de deslocação. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio
financeiro no valor de € 500,00, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento
Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante
interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir um apoio financeiro no valor proposto (€ 500,00). Entr. 3667, proc. 21.21 – Ofício n.º 109/08/09 do Angra Volei Clube, datado de 1 de
Junho de 2009, solicitando apoio para fazer face às despesas inerentes à realização do
XIX Torneio Angra Voleibol. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio
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financeiro no valor de € 500,00, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento
Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante
interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal, por
unanimidade, deliberou atribuir um apoio financeiro no montante de € 500,00. -----Entr. 4704, proc. 21.21 – Carta da Casa do Povo da Feteira dando conta da deslocação
da Filarmónica União Popular Luzense da Ilha Graciosa à Ilha Terceira e solicitando um
apoio para fazer face à recepção da citada Filarmónica. A Senhora Presidente propõe a
atribuição de um apoio financeiro no valor de € 250,00, de acordo com o n.º 3 do artigo
6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal,
considerando o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante
proposto (€ 250,00). ---------------------------------------------------------------------------------------Entr. 3572, proc. 21.21 - Carta do CACIT - Clube Amigos do Cicloturismo da Ilha
Terceira dando conta da promoção do seu primeiro passeio de ciclo turismo e solicitando
apoio para a realização de um almoço a ofertar aos participantes do aludido passeio. A
Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no montante de
€ 400,00, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a
Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para o Município
de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir
um subsídio no valor proposto (€ 400,00). --------------------------------------------------------Entr. 5600, proc. 21.21 - Ofício n.º 83 da Junta de Freguesia da Feteira, solicitando
apoio para a realização do Dia do Peixe, no âmbito das festas de Nossa Senhora das
Mercês, as quais decorrem no hiato de tempo de 19 a 27 de Setembro. A Senhora
Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 2.500,00, de acordo
com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de
Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para o Município de Angra do
Heroísmo. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio
no valor de € 2.500,00. ------------------------------------------------------------------------------------

Entr. 1356, proc. 21.21 – Candidatura da Associação de Estudantes do ISCAC tendo em
vista a atribuição de um apoio para a participação de Daniel António Assunção Simões
Fernandes no desfile da queima de fitas, em Coimbra. A Senhora Presidente propõe a
atribuição de um apoio financeiro no valor de € 100,00, de acordo com o n.º 3 do artigo
6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal,
considerando o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de
€ 100,00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Entr. 437, proc. 21.21 – Candidatura apresentada pela Fábrica da Igreja Paroquial de
Santa Bárbara tendo em vista a atribuição de um apoio financeiro para fazer face às
despesas com a realização de obras de valorização da zona da Nossa Senhora da
Ajuda. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de €
2.000,00, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a
Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para o Município
de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir
um apoio financeiro no valor proposto (€ 2.000,00). -------------------------------------------Entr. 5608, proc. 21.21 – Ofício n.º 36/2009, de 14 de Setembro de 2009, da Santa Casa
da Misericórdia de Vila de São Sebastião solicitando apoio tendo em vista fazer face às
despesas inerentes à deslocação de um grupo de 35 idosos a Fátima. A Senhora
Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 2.500,00, de acordo
com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de
Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para o Município de Angra do
Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um
subsídio no valor de € 2.500,00. -----------------------------------------------------------------------Entr. 5855, proc. 21.21 – Ofício n.º 435, de 18 de Setembro de 2009, da Culturangra,
remetendo pedido de apoio efectuado pelo Império do Divino Espírito Santo do Lugar de
San Carlos, tendo em vista a concretização das festas de São Carlos de 2009. A
Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 400,00, de
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acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de
Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para o Município de Angra do
Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um
subsídio no montante de € 400,00. -------------------------------------------------------------------Apoio financeiro e em espécie
Entr. 4324, proc. 21.21 – Carta, datada de 8 de Julho de 2009, da Associação Cultural
Angrajazz solicitando apoio destinado a fazer face às despesas resultantes da
deslocação de um jornalista do Canal Euronews a Angra do Heroísmo, para fazer a
cobertura do 11.º Angrajazz, assim como aos honorários do operador de câmara local. A
Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 800, bem
como de um apoio em espécie consubstanciado na atribuição de uma passagem aérea
com destino Lyon/Ter/Lyon, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento
Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante
interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou,
por unanimidade, conceder um apoio financeiro no montante de € 800, bem como
um apoio em espécie consubstanciado na atribuição de uma passagem aérea com
destino Lyon/Ter/Lyon. - ----------------------------------------------------------------------------------Apoios em espécie
Entr. 5784, proc. 21.21 – Carta da Equipa coordenadora do Projecto “Comunicação
Criativa – Ajudar de Forma Activa”, da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba,
solicitando um apoio tendo em vista a concretização do referido projecto. A Senhora
Presidente propõe a atribuição de um apoio em espécie no valor de € 500, mediante
aquisições aos fornecedores Frois & Silva, Comércio Internacional, Lda, e Copitu 2 –
Publicidade e Serviços, Lda, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento
Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante
interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal deliberou,
por unanimidade, atribuir o apoio proposto. ------------------------------------------------------

Entr. 5537, proc. 21.21 - Comunicação da Real Associação da Ilha Terceira, datada de
31 de Agosto de 2009, dando conta da sua pretensão de realizar uma exposição e
conferência sobre a temática do ex-librismo, e solicitando, para o efeito, um apoio
consubstanciado na atribuição de uma passagem aérea, com destino Lx/Ter/Lx, tendo
em vista a deslocação à Ilha Terceira do Arquitecto Segismundo Pinto. A Senhora
Presidente propõe a atribuição da passagem aérea solicitada, nos termos do n.º 3 do
artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a Actividades de Interesse Municipal,
considerando o relevante interesse para o Município de Angra do Heroísmo. – A
Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou conceder uma passagem aérea
com destino Lx/Ter/Lx. ------------------------------------------------------------------------------------

Entr. 3492, proc. 21.21 – Carta, datada de 27 de Maio de 2009, do Hospital de Santo
Espírito de Angra do Heroísmo, dando conta da realização do I Meeting de Emergência
do Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, e solicitando apoio para fazer face
às despesas inerentes ao programa social do mesmo. A Senhora Presidente propõe a
atribuição de um apoio em espécie consubstanciado na aquisição de uma refeição, no
valor de € 1.080, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de
Incentivo a Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para
o Município de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal, por unanimidade,
deliberou atribuir um apoio em espécie consubstanciado na aquisição de uma
refeição, no total de € 1.080,00. -----------------------------------------------------------------------Entr. 5582, proc. 21.21 – Carta do Instituto Açoriano da Cultura, datada de 2 de
Setembro de 2009, solicitando apoio para fazer face às despesas inerentes à
deslocação e estadia da conferencista Arquitecta Ana Vaz Milheiro, que irá estar
presente numa conferência a realizar no âmbito do programa das Comemorações dos
475 Anos de Angra do Heroísmo. A Senhora Presidente propõe a atribuição de um apoio
em espécie consubstanciado na aquisição de uma passagem aérea com destino
Lx/Ter/Lx, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Municipal de Incentivo a
Actividades de Interesse Municipal, considerando o relevante interesse para o Município
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de Angra do Heroísmo. – A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou conceder
um apoio em espécie consubstanciado na atribuição de uma passagem aérea com
destino Lx/Ter/Lx. ------------------------------------------------------------------------------------------Empreitada “Recuperação e Ampliação
dos Edifícios da Escola de Ensino
Básico de São Mateus da Calheta
Entr. 1135, proc. 22.15 - Informação do Chefe da Divisão de Serviços Urbanos, datada
de 18 de Setembro de 2009, quantificando trabalhos a mais e menos resultantes da
necessidade de introdução de uma série de alterações ao projecto patenteado a
concurso, e cuja introdução implicará uma melhoria da qualidade, funcionalidade e
segurança do edifício. Anexa os elementos justificativos de tal alteração, respectivo
enquadramento legal e solicita a aprovação da proposta apresentada no ponto 6
daquele documento. -----------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Dra. Carla Bretão observou que a justificação apresentada na informação e
citou: “… resulta de uma circunstância imprevista para o Dono da Obra” não era
suficientemente esclarecedora, e interpelou qual a circunstância imprevista a que se
referiam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Eng.º Miguel Borba respondeu que, em suma, o saldo resultante do balanço
de trabalhos a menos e a mais era de zero porque se havia aproveitado o valor dos
trabalhos a menos para investir nos trabalhos a mais, tendo, a título exemplificativo,
referido que se encontrava prevista uma intervenção no tecto da escola, porém, no
decurso da obra, verificaram que o mesmo se encontra em boas condições, em virtude
de ter sido objecto de uma intervenção recente logo, não se interveio no tecto, investiuse em pavimentos e outros materiais mais adequados. --------------------------------------------- A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada no referido ponto 6 da informação do Chefe da Divisão de Serviços
Urbanos, informação esta que se dá aqui por integralmente reproduzida e se
anexa à presente acta. -------------------------------------------------------------------------------------

Regulamento Municipal de Taxas
Entr. 1144, proc. 17.10 - A Senhora Presidente da Câmara Municipal submete a
proposta de Regulamento Municipal de Taxas à apreciação do órgão executivo, a fim de
o mesmo documento ser, posteriormente, submetido a apreciação pública, nos termos
do artigo 118.º, n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo DecretoLei n.º 442/91, de 15 de Novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora Dra. Carla Bretão observou que muito embora não houvesse qualquer
impedimento legal quanto à aprovação daquele regulamento, e não obstante a
importância do mesmo, entendia que, a cerca de quinze dias das eleições autárquicas,
não era oportuno trazer à reunião camarária um regulamento desta natureza quando,
inclusivamente, todos os elementos do executivo, à excepção de um, não iriam trabalhar
com aquele instrumento. A mesma Autarca reiterou que aquele documento deveria ter
sido apresentado no decurso dos quatro anos de mandato, não agora no final e,
declarou que, por este motivo, se iria abster. ---------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, por maioria, com a abstenção da Vereadora Dra. Carla
Bretão, concordou com a presente proposta de Regulamento e deliberou submeter
a mesma a apreciação pública. -----------------------------------------------------------------------Regulamento Municipal de
Teleassistência
Entr. 1145, proc. 99.14 - A Senhora Presidente da Câmara Municipal submete a
proposta de Regulamento Municipal de Teleassistência à apreciação do órgão
executivo, a fim de o mesmo documento ser, posteriormente, submetido a aprovação da
Assembleia Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 4 e da alínea a) do n.º 6, ambos do
artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Vereadora Dra. Sofia Machado do Couto Gonçalves explicou, de forma sucinta, que
um grupo de quarenta idosos iria beneficiar gratuitamente deste serviço e que no
regulamento se encontravam definidos os critérios de acesso. ----------------------------------A Vereadora Dra. Carla Bretão disse fazer o mesmo juízo de valor em relação a este
regulamento, ou seja, era inoportuno pelo que, ainda que considerando a proposta
meritória, declarou que se iria abster, por aquele motivo, isto é, por considerar que a
oportunidade, a quinze dias das eleições autárquicas, não era a melhor. --------------------A Câmara Municipal, por maioria com a abstenção da Vereadora Dra. Carla Bretão,
concordou com a presente proposta e deliberou submeter a mesma à aprovação
do órgão deliberativo do Município. -----------------------------------------------------------------Período de intervenção do público
A palavra foi concedida ao Presidente da Junta de Freguesia de São Mateus, o qual
apenas agradeceu a presença do executivo camarário e aproveitou a oportunidade para,
em fim de mandato, desejar felicidades a todos os membros. ------------------------------------
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ENCERRAMENTO

Pelas vinte e uma horas e dez minutos não havendo outros assuntos a tratar, a
Presidente da Câmara em exercício declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente acta que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada. ----------------------------O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado, por unanimidade, a
fim de produzirem efeito imediato. ------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Câmara em exercício
...........................................................

A funcionária que lavrou a acta
...........................................................

