ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2007 – NÚMERO SEIS:---------------------------Aos dezasseis dias do mês de Março do ano de dois mil e sete, nesta vila de Alpiarça,
Edifício dos Paços do Município, sito na Rua José Relvas, número trezentos e setenta e
quatro e Sala de Reuniões da Câmara Municipal, compareceram os senhores: Joaquim
Luís Rosa do Céu, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Mário Fernando
Atracado Pereira, Vanda Cristina Lopes Nunes e José Carlos Viegas Ferreirinha,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------Ausente o Vereador Mário Manuel Pereira Peixinho.------------------------------------------A reunião foi aberta pelo Presidente da Câmara, eram quinze horas.------------------------A pedido do Presidente da Câmara esta reunião iniciou pelo ponto Fora da Ordem do
dia. Foi por ele proposto ao restante executivo a apreciação dos assuntos a seguir
mencionados, não constantes da Ordem do Dia, mas considerados de certa urgência.----Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador Mário
Pereira, concordar com esta proposta.------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira informou que votava contra a proposta do Presidente da
Câmara por não concordar com a entrada de assuntos fora da Ordem do Dia, embora
participe na sua votação.----------------------------------------------------------------------------FORA DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------FORAM APRECIADOS OS SEGUINTES ASSUNTOS:------------------------------------PROPOSTAS:----------------------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO

DE

MEDALHA

MUNICIPAL

PRATEADA

DE

MÉRITO

DESPORTIVO:--------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezasseis do mês em curso, para
atribuição da Medalha Municipal Prateada de “Mérito Desportivo” ao cidadão
AMBRÓSIO CUNHA RAPOSO, pelas classificações obtidas na modalidade de tiro aos
pratos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta, devendo a medalha ser
atribuída no próximo dia dois de Abril, aniversário do Concelho.---------------------------ATRIBUIÇÃO

DE

MEDALHA

MUNICIPAL

DOURADA

DE

MÉRITO

DESPORTIVO:--------------------------------------------------------------------------------------Proposta do PRESIDENTE DA CÂMARA, datada de dezasseis do mês em curso, para
atribuição da Medalha Municipal Dourada de “Mérito Desportivo” ao cidadão
ANTÓNIO MIGUEL JOURDAN, por ter obtido resultados brilhantes como treinador
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das selecções Nacionais e Seleccionador Nacional na área de Triatlo e Duatlo, e por ser
responsável pelos títulos Nacionais e Internacionais que a modalidade tem vindo a
obter.---------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.----------------------------------------------------------------------------------------TOPONÍMIA:----------------------------------------------------------------------------------------Proposta do Presidente da Câmara, datada de quinze do mês em curso, para atribuição
de nome à Rua perpendicular à Travessa da Patracola, que passará a designar-se por Rua
Manuel Simões Oliveira Júnior. Proc. n.º T-4.-------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com esta proposta e proceder em
conformidade.----------------------------------------------------------------------------------------PRÉDIO SITO NA TRAVESSA DOS SETE CANTOS, NÚMEROS DOZE,
CATORZE, DEZASSEIS E DEZOITO, EM ALPIARÇA:-----------------------------------Informação da CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA, em regime de substituição, datada de treze do mês em curso, a dar
conhecimento de que a compradora do prédio identificado em epígrafe, Rosália Correia
Braz, já não necessita de fazer novo processo de empréstimo junto da Caixa Geral de
Depósitos, para compra do referido imóvel, por esta já não o exigir.------------------------Tomou-se conhecimento. Uma vez que em reunião de Câmara de dezanove de Janeiro
do ano em curso foi assumido o pagamento de encargos com o referido processo, foi
deliberado, por unanimidade, face à mencionada informação, revogar aquela
deliberação.-------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho entrou na sala neste momento. Ao tomar conhecimento de
que esta reunião iniciou pelo ponto Fora da Ordem do Dia, informou que não
concordava com a apreciação de assuntos não constantes na Ordem do Dia, mas que
participava na sua votação.-------------------------------------------------------------------------AVALIAÇÃO DE PRÉDIO URBANO SITO NA RUA JACINTO DOS MARTÍRES
FALCÃO, EM ALPIARÇA, PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO NÚMERO CINQUENTA E CINCO DO C.I.M.T. - DIREITO DE
PREFERÊNCIA DE ORGANISMOS PÚBLICOS:--------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e oitenta e quatro,
datada de catorze do mês em curso, sobre avaliação do prédio urbano sito na Rua
Jacinto dos Mártires Falcão, em Alpiarça, a que se refere o processo número 83/07. 2
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TAALR., instaurado no Tribunal da Comarca de Almeirim. Proc. n.º I2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, remeter o processo ao Gabinete Jurídico da Câmara para
apreciação global.------------------------------------------------------------------------------------A acta da reunião de Câmara de dois do mês em curso, por motivo de não ter sido
conferida por alguns elementos do executivo, será aprovada em próxima reunião de
Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMENTO DE FUNDOS:---------------------------------------------------------------------Foi verificado o movimento de fundos pelo Resumo Diário da Tesouraria número
cinquenta e dois, datado de quinze do mês em curso, que acusa um saldo disponível de
duzentos e quatro mil oitenta euros e trinta e três cêntimos.----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------O Vereador Mário Pereira, colocou as seguintes questões:------------------------------------- Em que situação se encontra o concurso de Revisão do P.D.M. e se a comissão de
acompanhamento já reuniu com a C.C.D.R.L.V.T.;--------------------------------------------- Se há possibilidade de reparar o piso de manutenção no Complexo Turístico dos
Patudos, bem como desactivar os pontos de luz que têm vidros partidos, caso não seja
possível a sua substituição.-------------------------------------------------------------------------- O que deu origem à queima e abate de árvores na praia fluvial do Patacão e se existe
algum projecto para o local.------------------------------------------------------------------------- Como se encontra a candidatura para restauro do tecto da igreja.--------------------------Por fim o mesmo Vereador propôs a atribuição da Medalha Municipal de Honra ao
munícipe JOAQUIM ALCOBIA MATIAS.-----------------------------------------------------O Vereador Mário Peixinho propôs a atribuição da Medalha Municipal de Valor e
Mérito- grau ouro, ao munícipe LEONEL DUQUE PISCALHO.---------------------------De seguida colocou as seguintes questões:-------------------------------------------------------- Hipótese de resolver situação que tem a ver com esticadores da P.T. em zonas
pedonais junto ao lote F-6 dos “Quarenta e Seis Fogos”.-------------------------------------- Possibilidade de se acordar com os funcionários que conduzem viaturas da Câmara, a
hipótese de utilização de auriculares dos respectivos telemóveis, sempre que
necessário.---------------------------------------------------------------------------------------------- Hipótese de se proceder à limpeza de dois pinheiros que existem na Zona Industrial
entre a Cooperativa Planotejo, C.R.L. e a empresa Transportes António Frade,
Limitada.----------------------------------------------------------------------------------------------3

- Se foi contactada alguma organização para dar informação aos automobilistas do
desvio de trânsito, aquando da realização da prova de contra – relógio, integrada na
Segunda Volta em Bicicleta ao Distrito de Santarém.------------------------------------------O Presidente da Câmara em resposta às questões do Vereador Mário Pereira informou:-- Sobre o concurso de revisão do P.D.M., que se ía reforçar o pedido para marcação da
reunião, junto da C.C.D.R.L.V.T.------------------------------------------------------------------ Sobre o piso de manutenção e os pontos de luz no Complexo Turístico dos Patudos,
que o Vereador José Carlos Ferreirinha ía verificar a situação.-------------------------------- Sobre a queima e abate de árvores na praia fluvial do Patacão, que os serviços de
fiscalização íam verificar a situação. Quanto ao projecto para o local, que se está à
espera de candidatura para o seu financiamento.------------------------------------------------- Relativamente ao tecto da Igreja, que houve candidatura, mas não foi aprovada.--------- Sobre a proposta para atribuição da Medalha Municipal de Honra ao munícipe
JOAQUIM ALCOBIA MATIAS, que lhe tinha sido atribuída a Medalha Municipal de
Valor e Mérito – grau ouro, em dois de Abril de dois mil e dois.-----------------------------Face à explicação dada pelo Presidente da Câmara, o Vereador Mário Pereira informou
que, apesar de haver enquadramento legal no regulamento em vigor para atribuição de
outra medalha, neste caso a de Honra, ao referido munícipe, e tendo havido uma falha
de comunicação retirava a sua proposta.----------------------------------------------------------O Presidente da Câmara em resposta às questões do Vereador Mário Peixinho,
informou:----------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre os esticadores da P.T. em zonas pedonais, junto ao lote F-6 dos “ Quarenta e
Seis Fogos”, que a situação ía ser vista pelo Vereador José Carlos Ferreirinha.------------ Sobre a utilização de auriculares dos telemóveis pelos trabalhadores da Câmara que
conduzem viaturas, que se ía tentar sensibilizá-los nesse sentido.----------------------------- Relativamente aos dois pinheiros da Zona Industrial, que o Encarregado respectivo ía
tratar do assunto.--------------------------------------------------------------------------------------Sobre a prova de contra – relógio integrada na Segunda Volta em Bicicleta ao Distrito
de Santarém, que deu instruções à funcionária Luísa Gargalo para lhe entregar toda a
documentação respeitante ao assunto.------------------------------------------------------------- Em relação à proposta para atribuição da Medalha Municipal de Valor e Mérito – grau
ouro, ao munícipe LEONEL DUQUE PISCALHO, o Presidente da Câmara fez uma
contra – proposta no sentido de a medalha a atribuir ser do Valor e Mérito - grau
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prata.---------------------------------------------------------------------------------------------------As duas propostas foram postas à votação.------------------------------------------------------A proposta do Vereador Mário Peixinho foi rejeitada, por maioria, com três votos contra
e dois votos a favor dos Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho.-----------------------A proposta do Presidente da Câmara foi aprovada, por maioria, com três votos a favor e
dois votos contra dos Vereadores Mário Pereira e Mário Peixinho.--------------------------O Presidente da Câmara propôs a proibição de estacionamento no local onde se situava
o antigo edifício de “Os Águias”, contíguo à Rua José Relvas.-------------------------------Esta proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:---------------------------------------------AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ARTIGO NÚMERO CINQUENTA E CINCO DO C.I.M.T. - DIREITO DE
PREFERÊNCIA DE ORGANISMOS PÚBLICOS:--------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e nove, datada de
catorze do mês findo, e parecer da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA
PASCOAL, datado de seis do mês em curso, sobre avaliação de dois imóveis sitos no
gaveto das Ruas António Granjo e Alexandre Braga e Rua António Granjo, número seis,
ambas em Alpiarça. Proc. n.º I-2.------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos contra e duas abstenções dos Vereadores Mário
Pereira e Mário Peixinho, não exercer o direito de preferência, relativamente ao prédio
sito no gaveto das Ruas António Granjo e Alexandre Braga, por impossibilidade
financeira para avançar com o processo.---------------------------------------------------------Foi igualmente deliberado que, sempre que se verifique a situação prevista no número
um do artigo cinquenta e cinco do C.I.M.T., se solicite ao Serviço de Finanças
informação sobre os valores resultantes da avaliação de prédios transmitidos.-------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número vinte e sete, datada de
onze de Janeiro último, e parecer da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA
PASCOAL, datado de cinco do mês em curso, sobre avaliação do prédio rústico sito em
“Pinhal da Torre”, Alpiarça. Proc.n.º I-2.--------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos contra e uma abstenção do Vereador Mário
Peixinho, não exercer o direito de preferência sobre o referido prédio, por
impossibilidade financeira para avançar com o processo.-------------------------------------5

Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número vinte e oito, datada de
onze de Janeiro último e parecer da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA
PASCOAL, datado de cinco do mês em curso, sobre avaliação de prédio rústico sito em
“Águas Vivas”, Alpiarça. Proc. n.º I-2.-----------------------------------------------------------Tomou-se conhecimento de que a diferença entre o preço e o valor resultante da
avaliação, por ser muito inferior a trinta por cento, não confere à Câmara o direito de
preferir.------------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS:-----------------------------------------------------------------------------------------------Informação dos SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS, número cento e sessenta e
quatro, datada de seis do mês findo, sobre processo de obras número cinquenta e nove
de dois mil e três, em nome de JOSÉ ALBERTO SÁ NUNES.------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e dois abstenções, dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, concordar com a informação dos Serviços Técnicos de
Obras número seiscentos e dez, de vinte e nove de Novembro último, bem como
concordar com a presente informação e proceder em conformidade com as mesmas, ou
seja, concordar com a sugestão mencionada na primeira informação referente à
eliminação parcial do quarto piso do Bloco C, devendo o requerente apresentar o
respectivo projecto de alteração da arquitectura.------------------------------------------------MERCADO MUNICIPAL:------------------------------------------------------------------------Requerimento de ANTÓNIO JOSÉ SILVA FERNANDES, datado de dois do mês em
curso, a informar que continua interessado na concessão da loja número vinte e dois do
Mercado Municipal. Doc. n.º 2697. Proc. n.º M-2.---------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, publicitar de novo a concessão da loja, com as condições
anteriores.---------------------------------------------------------------------------------------------PESSOAL:--------------------------------------------------------------------------------------------RENOVAÇÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO:----------------------------------------Requerimento de RODRIGO VARANDA DE MIRA, Bombeiro de Primeira Classe da
Câmara Municipal de Alpiarça, a solicitar a renovação de licença sem vencimento pelo
período de um ano, com início em um de Abril de dois mil sete. Doc. n.º 2572. Proc. n.º
P-I.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão.-------------------------------------------CONTRA – ORDENAÇÕES:---------------------------------------------------------------------PROCESSOS ELABORADOS PELA SECÇÃO DE OBRAS

E LOTEAMENTOS

PARTICULARES:-----------------------------------------------------------------------------------6

NÚMERO VINTE SETE, DE DOIS MIL E QUATRO, DE FERNANDO MIGUEL
DUARTE FRANCISCO (RELATÓRIO FINAL):---------------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe. Proc. n.º T1/2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido relatório e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------------------------NÚMERO DOIS, DE DOIS MIL E CINCO, DE VITOR ARSÉNIO DE OLIVEIRA
(RELATÓRIO FINAL):----------------------------------------------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe. Proc. n.º T1/2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido relatório e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------------------------NÚMERO CINCO, DE DOIS MIL E CINCO, DE ALCIDES CATROGA, LIMITADA,
( RELATÓRIO FINAL):----------------------------------------------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe. Proc. n.º T1/2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção da Vereadora Vanda
Nunes, alterar o valor da coima para cinquenta euros, e dar andamento ao processo de
acordo com a lei vigente.---------------------------------------------------------------------------NÚMERO SEIS, DE DOIS MIL E CINCO, DO CENTRO POPULAR DE CULTURA
E RECREIO DO CASALINHO (RELATÓRIO FINAL):-------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe. Proc. n..º T1/2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, concordar com o referido relatório e dar andamento ao
processo de acordo com a lei vigente.------------------------------------------------------------PROCESSO ELABORADO PELO SECTOR DE ÁGUAS:----------------------------------NÚMERO UM, DE DOIS MIL E SEIS, DE JÚLIO FERNANDO DA SILVA
GAMEIRO (RELATÓRIO FINAL):-------------------------------------------------------------Presente o Relatório Final do processo de contra – ordenação em epígrafe. Proc. n.º T1/2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto contra do Vereador José
Carlos Ferrreirinha e uma abstenção da Vereadora Vanda Nunes, aceitar a proposta do
Vereador Mário Pereira, no sentido de aumentar o valor da coima mínima para
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quinhentos euros. Foi ainda deliberado dar andamento ao processo de acordo com a lei
vigente.------------------------------------------------------------------------------------------------VÁRIOS:----------------------------------------------------------------------------------------------RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DA VALA REAL DE ALPIARÇA, CELEBRADO COM A FIRMA
FRAGATA & GRILO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, LIMITADA,
EM VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E DOIS:------------------------------------Presente documento – Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza e
Manutenção da Vala Real de Alpiarça, assinado pelas partes intervenientes no contrato
celebrado em vinte e nove de Maio de dois mil e dois.----------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado no
referido documento em cinco do mês em curso, que decidiu rescindir, por mútuo
acordo, o mencionado contrato, a partir de um de Abril de dois mil e sete, não havendo
lugar ao pagamento de qualquer indemnização.-------------------------------------------------O Presidente da Câmara saiu da sala neste momento.------------------------------------------CEDÊNCIA DO RECINTO DAS FEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA
CONCENTRAÇÃO MOTARD'S DANIDOCE:------------------------------------------------Requerimento de CLUBE MOTARD'S DANIDOCE, datado de oito de Janeiro último, a
solicitar a cedência do Recinto das Feiras, para a realização da segunda Concentração
Motard's Danidoce, nos dias vinte e um, vinte e dois e vinte e três de Setembro do ano
em curso. Doc. n.º 2656. Proc. n.º A-8.-----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, autorizar a pretensão, com a recomendação de que, à
semelhança de anos anteriores, devem ter em atenção o excesso de ruído em horários
pouco convenientes.---------------------------------------------------------------------------------INUNDAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALPIARÇA:-------------------------Informação da Consultora Jurídica da Câmara, Drª. SILVANA PASCOAL, datada de
oito do mês em curso, sobre responsabilidade pelos danos causados na Biblioteca
Municipal de Alpiarça, na sequência de inundação provocada por terceiros. Doc. n.º
3070. Proc. n.º O-66.--------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, reenviar todo o processo à Consultora Jurídica da
Câmara, Drª. Silvana Pascoal, a fim de ser reanalisado e de ser clarificada qual a solução
para resolução do assunto. Foi ainda deliberado levar o assunto a próxima reunião de
Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEXTO

PASSEIO

TT

E

ESTRADA

PARA

MOTAS

E

MOTO

4:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento de MOTO CLUBE “OS AMIGOS DO SARTELA”, datado de doze do
mês findo, a solicitar, com vista à realização do evento em epígrafe, a cedência do
terreno perto da rotunda do Casalinho, para parqueamento de carros e motos, bem como
a cedência de grades de ferro para delimitar o espaço a fim de se evitar estacionamento
selvagem. Doc. n.º 3304. Proc. n.º A-8.----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, dar a colaboração solicitada, dentro da disponibilidade
possível. Foi também deliberado solicitar ao referido organismo que indique qual o
espaço de tempo pretendido para o corte da estrada e informar que o pedido para a
unidade de socorro deve ser feito aos Bombeiros Municipais.--------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ACTIVIDADES MAIS
RELEVANTES – AMR - ALTERAÇÃO NÚMERO UM:-----------------------------------Presente a proposta de modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado
no referido documento em seis do mês em curso, que autorizou esta modificação às
Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS - PPI – ALTERAÇÃO NÚMERO QUATRO:--------------------------Presente a proposta de modificação às Grandes Opções do Plano em epígrafe.------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado
no referido documento em seis do mês em curso, que autorizou esta modificação às
Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – ALTERAÇÃO NÚMERO QUATRO:----------Presente a proposta de modificação ao Orçamento em epígrafe.-----------------------------Deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções dos Vereadores
Mário Pereira e Mário Peixinho, ratificar o despacho do Presidente da Câmara exarado
no referido documento em de seis do mês em curso, que autorizou esta modificação ao
Orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-----------------------------------------------------------------------------------Não houve intervenções.-----------------------------------------------------------------------------
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Não havendo mais nada a tratar, foi a reunião encerrada pela Vice - Presidente da
Câmara, eram dezoito horas e vinte cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a
presente

acta

que

foi

aprovada

em

minuta

para

efeitos

de

execução

imediata.-----------------------------------------------------------------------------------------------E eu, Manuela Maria Ferreira Neves, Chefe de Divisão Municipal Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, da mesma Câmara, servindo de Secretária, a
redigi e assino. ---------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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