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A T A     Nº    18/2012

ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  29  DE 

AGOSTO DE 2012. -----------------

- - - No dia vinte e nove de agosto do ano dois mil e doze, nesta cidade de Valença e 

Sala das Reuniões da Câmara Municipal, realizou-se a Reunião Ordinária Pública da 

Câmara Municipal de Valença sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, 

Jorge  Salgueiro  Mendes,  e  com  a  presença  dos  Senhores  Vereadores,  Manuel 

Rodrigues Lopes, José Manuel Temporão Monte, Mário Rui Pinto de Oliveira, José 

Luís Serra Rodrigues e Maria Ângela de Lima Evangelista. Secretario, Paula Cristina 

Pinheiro Vasconcelos Mateus, Chefe da Divisão Administrativa. E, tendo tomado os 

lugares que lhes estavam destinados declarou-se aberta a reunião pelas nove horas e 

trinta  minutos,  iniciando-se  a  mesma  de  acordo  com  a  agenda  de  trabalhos 

previamente elaborada e datada de vinte e sete de agosto do corrente ano.  -------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

-  -  -  Iniciou-se  este  período com a  justificação da  ausência  do  Senhor  Vereador 

Fernando Rodrigues na reunião do executivo camarário, por se encontrar de férias. A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida falta. --------------

Seguidamente, o Sr. Presidente deu a  palavra aos membros da Câmara para as suas 

intervenções. O Sr. Vereador José Luís Serra, para saber qual o ponto de situação da 

candidatura do Centro de Inovação e Logística de Valença (CILV) assim como da 

empreitada dos Espaços Desportivos e de Lazer do CILV. O Sr. Presidente respondeu 

que se aguarda a celebração do contrato de financiamento e como tal, nenhuma das 

empreitadas obteve ainda o Visto do Tribunal de Contas. O Sr. Vereador José Luís 

Serra pretendeu então saber, caso não se celebre o contrato de financiamento, como 

se  vai  pagar  ao  empreiteiro  a  obra  entretanto  já  feita.  A isto  o  Sr.  Presidente 

respondeu que a Lei do Tribunal de Contas, permite que os trabalhos realizados após 
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a celebração do contrato e até à data da notificação da recusa do visto podem ser 

pagos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 16 DE 

AGOSTO DE 2012:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 

2 do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de 

minuta,  para  os  efeitos  do  disposto  no  n.º  4  do  citado  artigo,  deliberou,  por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião realizada no dia 16 de agosto corrente, pelo 

que a mesma irá ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da respetiva reunião. 

PONTO  2  –  SUSPENSÃO  DE  MANDATO  –  Foi  submetido  ao  executivo  a 

proposta do Sr. Presidente, que se transcreve: -----------------------------------------------
“Submete-se  ao  Executivo  a  proposta  da  Sra.  Vereadora  Elisabete  Domingues  que  se  passa  a 

transcrever:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Considerando que nos termos da alínea q) do n.° 1 do artigo 5° do Estatuto dos Eleitos Locais - 

aprovado pela Lei n.° 29/87, de 30 de Junho com as alterações constantes das Leis n.° 97/89, de 15 de 

Dezembro, n.° 1/91, de 10 de Janeiro, n.° 11/91, de 17 de Maio, n.° 127/97, de 11 de Dezembro, n.°  

50/99, de 24 de Junho, n.° 86/2001, de 10 de Agosto, n.° 22/2004, de 17 de Junho e 52-A/2005, de 10 

de Outubro, os Eleitos Locais usufruem de todos os direitos previstos na legislação sobre proteção à  

maternidade e à paternidade;

Considerando que de acordo com o n.° 4, do artigo 26°, da Lei n.° 59/2008 de 11 de Setembro que  

aprovou o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aplicável  in casu,  é obrigatório o 

gozo de seis semanas de Licença de Maternidade;

Considerando que de acordo com o preceituado nos nºs 1 e 3, alínea b), do artigo 77° da Lei n.° 169/99  

de  18  de  Setembro,  na  sua  atual  redação,  o  exercício  dos  direitos  de  maternidade  é  motivo  de 

suspensão de mandato dos órgãos das autarquias locais;

Considerando que o gozo da licença de maternidade se iniciou a 21 de agosto corrente e terminará a 2  

de outubro;

Considerando que de acordo com as disposições conjugadas dos nºs 2 e 4 do artigo 76°, nºs 6 e 7 do 

artigo 77°, e n.° 1 do artigo 79° da Lei n.° 169/99 de 18 de Setembro,  enquanto durar a suspensão os  

membros  dos  órgãos  autárquicos  podem ser  substituídos  pelo  cidadão imediatamente  a  seguir  na 

ordem da respetiva lista; 
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SOLICITO

Que seja deferido o pedido de suspensão de mandato entre 21 de agosto e 2 de outubro de 2012”

Nestes termos,  

PROPONHO,

a)Que seja deferido o pedido de suspensão de mandato entre 21 de agosto e 2 de outubro de 2012;

b)Que se promova a substituição da signatária por Mário Rui Pinto de Oliveira, convocando-o para 

comparência na próxima reunião do órgão executivo que se realizará em 29 do corrente mês.”

Paços do Município,  24 de agosto de 2012, O Presidente da Câmara Municipal,  (Jorge Salgueiro 

Mendes)”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara  tomando  conhecimento,  deliberou  aceitar  o  pedido  de  suspensão  de 

mandato entre o dia 21 de agosto e o dia 2 de outubro, exclusive, apresentado por 

Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues e proceder à sua substituição, nos 

termos do nº 4 do artº 76º da Lei 169/99, de 18/09, na sua atual redação, por Mário 

Rui  Pinto  de  Oliveira,  ao  qual  não  foi  atribuído  qualquer  pelouro  e  que  estando 

presente na reunião, declarou aceitar a substituição. ----------------------------------------

PONTO 3 –  NORMAS DE USO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL – Acerca deste assunto o Sr. Vereador José Luís Serra 

quis saber se a Comissão de Trabalhadores já tinha pronunciado sobre as normas, ao 

que o Sr. Presidente respondeu que no decorrer de uma reunião havida no início do 

ano com o STAL, por inexistência de Comissão de Trabalhadores, foi abordado este 

assunto, tendo obtido a sua concordância. Porém, formalmente, as normas não foram 

enviadas.  A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  maioria,  com  a  abstenção  dos 

vereadores  do PS,   aprovar  as  normas  de  uso  de  fardamento  e  equipamentos  de 

proteção individual. Os vereadores do PS abstiveram-se pelo facto de o STAL não se 

ter pronunciado sobre as normas. --------------------------------------------------------------

PONTO  4  –  PROTOCOLO  ENTRE  O  MUNICÍPIO  DE  VALENÇA E  O 

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE S. PEDRO DA TORRE –   Sobre este 

assunto foi presente o protocolo que se transcreve: 
“PROTOCOLO  ENTRE  O  MUNICÍPIO  DE  VALENÇA  E  O  CENTRO  SOCIAL  E 

CULTURAL DE S. PEDRO DA TORRE 

Considerando, 
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1.  O  disposto  na  Lei  159/99,  de  14  de  setembro,  que  estabelece  o  quadro  de  transferência  de  

atribuições e competências para as autarquias locais, que atribui a estas responsabilidades em matéria 

dos tempos e livres e desporto, tal como se encontra expresso na alínea f), do nº1, do artigo 13º; 

2. Que compete à Câmara Municipal no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, de acordo 

com o disposto na alínea b), do nº4, do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação dada 

pela Lei  5-A/2002, de 11 de janeiro,  apoiar  ou comparticipar,  pelos meios adequados, no apoio a 

atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; 

3. O papel que a Câmara Municipal tem tido na criação das condições e na disponibilização dos meios  

e recursos necessários para o desenvolvimento das atividades supra mencionadas e em particular da 

prática desportiva; 

4. As limitações ao nível do quadro de pessoal, agravadas pelas restrições orçamentais; 

Nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,  

com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 5 de janeiro:

O Município de Valença, pessoa coletiva n.º 506728897, com sede na Praça da República,  adiante 

designada  por  MV,  representada  pelo  Presidente  da  Câmara  Municipal,  Jorge  Manuel  Salgueiro 

Mendes; 

Celebra com: 

O Centro Social e Cultural de S. Pedro da Torre, pessoa coletiva nº 502063084, com sede na Rua da 

Igreja,  nº8,  freguesia  de  S.  Pedro  da  Torre,  adiante  designado  por  CSC,  representada  pelo  seu 

Presidente, Maria Natália Silva Nascimento.

O presente protocolo de colaboração, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª 

O presente protocolo visa assegurar as atividades desportivas e de lazer desenvolvidas no MV.   

Cláusula 2ª

O CSC compromete-se a colocar à disposição do MV um máximo de três monitores e um nadador 

salvador, detentores de competências adequadas para garantir a execução das atividades desportivas e 

de lazer, nomeadamente, as atividades da Piscina Municipal, Fun Kid´s, Vida Ativa assim como outras 

atividades desportivas pontuais realizadas pelo MV. 

Cláusula 3ª

O CSC recorrerá à forma achada por mais conveniente, “per si”, para contratar pessoal necessário para 

prosseguir o fim do presente protocolo. 

Cláusula 4ª 

A execução das atividades desportivas e de lazer serão feitas de acordo o plano anual de atividades 

para o Setor de Desporto e Juventude. 

Cláusula 5ª
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O MV transferirá mensalmente para o CSC uma verba a qual será fixada em função das atividades  

desenvolvidas a qual não ultrapassará o valor  anual de 48.000,00 € (quarenta e oito mil euros). 

Cláusula 6ª 

O presente protocolo é celebrado por um período de onze meses (do mês de setembro de 2012 ao mês 

de agosto de 2013), cessando automaticamente no dia 31 de agosto de 2013 se o MV não notificar o  

CSC para a sua prorrogação por igual período com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Cláusula 7º

Compete ao Presidente da Câmara Municipal  de Valença, decidir nos casos omissos e dúvidas de 

interpretação da presente norma de protocolo.

O presente protocolo é assinado pelas partes  em dois exemplares,  ambos valendo como originais, 

sendo um exemplar entregue a cada uma delas. 

Valença, -------/--------/----------

O Presidente da Câmara,                                                                                      A Presidente do CSC,

(Jorge Salgueiro Mendes)                                                                   (Maria Natália Silva Nascimento)”

O Sr.  Vereador  José  Luís  Serra  quis  saber  a  razão  porque  o  anterior  protocolo, 

celebrado  com  outra  entidade,  não  foi  renovado.  Solicitou  ainda  que  lhe  fosse 

fornecida  a  informação  do  número  de  horas  que  os  monitores  vão  prestar, 

acrescentando que,  vão votar  contra  por  não concordarem que nas instalações  do 

Município  prestem  serviço  trabalhadores  de  outras  entidades.  Em  resposta  o  Sr. 

Presidente disse que a Câmara Municipal não tem capacidade para ter no seu Mapa 

de  Pessoal  todos  os  trabalhadores  necessários  para  suprir  as  necessidades  de 

funcionamento do Município. Acrescentou que, até ao presente, este tipo de protocolo 

tem conseguido  resolver  as  carências  de  pessoal  e  que  a  celebração  do  presente 

protocolo se prende com o montante da verba, o qual é inferior ao solicitado pela 

outra entidade para a prestação destes serviços. A Câmara Municipal deliberou, por 

maioria, com o voto contra dos vereadores do PS,  aprovar o transcrito protocolo. ----

PONTO 5 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

VALENÇA E A SELVAGENIAL – ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS 

– Acerca do assunto foi presente o protocolo que se transcreve: 
“Protocolo de Colaboração entre  o Município de Valença e a Selvagenial – Associação Protetora 

de Animais
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Considerando, 

1. Que é compete à Câmara Municipal, no âmbito da gestão corrente, nos termos do disposto  nas 

alíneas x) e z) do nº1, do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei 5-

A/2002,  de  11  de  janeiro,  deliberar  sobre  a  deambulação  de  canídeos  e  gatídeos,  nos  termos  da 

legislação aplicável; 

2.  Que  é  necessário  proceder  à  recolha,  tratamento  e  encaminhamento  dos  canídeos  e  gatídeos 

abandonados, permitindo também a sua entrega aos munícipes interessados; 

3.  Que a  Selvagenial  –  Associação  Protetora  de  Animais  de  Valença,  dispõe  de  conhecimentos e 

experiência para a recolha, assistência e reintegração dos canídeos e gatídeos errantes; 

Nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,  

com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 5 de janeiro, entre: 

O MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa coletiva n.º 506728897, com sede na Praça da República, 

adiante  designada  por  MV,  representada  pelo  Presidente  da  Câmara  Municipal,  Jorge  Manuel 

Salgueiro Mendes; 

E

A  SELVAGENIAL  -  ASSOCIAÇÃO  PROTETORA  DE  ANIMAIS  DE  VALENÇA, pessoa 

coletiva nº   508980224, adiante designada por Associação, representada pelo Presidente da Direção, 

Rafael Higgs Estanqueiro, 

É celebrado o presente protocolo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª  

O presente acordo tem por finalidade a cedência gratuita e a título precário, do direito de utilização e  

gestão das instalações do antigo Matadouro Municipal, situadas no Cais, à Associação. 

Cláusula 2ª 

As instalações destinam-se ao funcionamento do um ABRIGO PARA ANIMAIS ABANDONADOS 

ou de  outras  estabelecidas  no âmbito estatutário da Associação,  devendo esta proceder  à  recolha, 

captura e alojamento de canídeos e felinos nos termos da legislação aplicável e acordos internacionais 

assinados entre o Governo e a União Europeia.

Cláusula 3ª 

É responsabilidade da Associação os encargos decorrentes com a recolha, captura e alojamento dos 

animais bem como do funcionamento e conservação das instalações.

Cláusula 4ª 

O M.V. e a ASSOCIAÇÃO estabelecerão, de comum acordo, as normas de funcionamento do abrigo,  

tendo em conta os princípios da legalidade, da eficácia e da economia

Cláusula 5ª 

O presenta acordo é celebrado pelo período de 3 anos, devendo proceder-se à sua reavaliação antes do 
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termo da sua vigência.

Cláusula 6ª

Nos  termos  da  legislação  em  vigor,  assiste  à  Câmara  Municipal  o  direito  de  fiscalizar,  sem 

interferências com os estatutos da Associação, o cumprimento das cláusulas deste Acordo, bem como 

de ser informada, sempre que o solicite, sobre as atividades desenvolvidas.

Cláusula 7ª

Compete ao Presidente da Câmara Municipal  de Valença, decidir nos casos omissos e dúvidas de 

interpretação da presente norma de protocolo.

O presente protocolo é assinado pelas partes  em dois exemplares,  ambos valendo como originais, 

sendo um exemplar entregue a cada uma delas. 

Valença, -------/--------/----------

O Presidente da Câmara,                                                                               O Presidente da Associação,

(Jorge Salgueiro Mendes)                                                                                         (Rafael Estanqueiro)”

O Sr. Vereador José Luís Serra pretendeu saber se as instalações do antigo Matadouro 

foram alvo de intervenção tendo já em vista o fim deste protocolo, se a Direção-Geral 

de  Veterinária  foi  ouvida  e  se  as  instalações  se  encontram  licenciadas.  A estas 

questões  o  Sr.  Presidente  começou  por  responder  dizendo  que  quando  se  fez  a 

intervenção nas instalações as mesmas foram feitas tendo em conta o fim a que se 

destinavam, mas que cabe à  Associação a  sua gestão,  pelo que a  Câmara cede o 

antigo Matadouro para que esta prossiga os seus objetivos de recolha, tratamento e 

encaminhamento de animais abandonados e não de canil municipal.  Disse não ter 

sido consultada a Direção-Geral de Veterinária e que a intervenção não se encontra 

sujeita a licenciamento na medida em que o local não se destina a Canil mas sim a um 

Abrigo para animais.  De novo no uso da palavra o Sr.  Vereador  José Luís  Serra 

acrescentou que acha importante que existam este tipo de instalações no entanto tem 

dúvidas sobre a necessidade de licenciamento para  as mesmas. Pedindo a palavra o 

Sr. Vereador Manuel Lopes quis deixar um agradecimento público ao Sr. Arquiteto 

Reis pela sua colaboração na elaboração do esboço do projeto do Abrigo. A Câmara 

Municipal  deliberou,  por  maioria,  com o voto contra  dos  vereadores  do PS, com 

declaração de voto, aprovar o transcrito protocolo. 

“Declaração de voto
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Votamos contra não porque não concordemos com a iniciativa nem com o seu mérito  

mas  sim  porque  não  ficou  suficientemente  claro  que  a  atividade  que  se  prevê  

desenvolver neste espaço não careça do respetivo licenciamento legal. Naturalmente,  

cabe esta questão ser esclarecida e teremos oportunidade, em futuras reuniões, de  

reposicionar o nosso sentido de voto”.--------------------------------------------------------

PONTO 6 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO 

PROJETO RAMPA –  Foi presente a informação nº DF-ABS-036 datada do dia 9 

do mês corrente prestada pelo Chefe da Divisão Financeira, a solicitar a emissão de 

parecer favorável para a realização da despesa.  A Câmara Municipal, deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável à realização da despesa. ---------------------------

PONTO 7 – PROCEDIMENTO CONCURSAL POR AJUSTE DIRETO –  Foi 

presente a informação nº DF-ABS-039 datada do dia 24 do mês corrente prestada 

pelo  Chefe  da  Divisão  Financeira,  a  solicitar  autorização  para  a  assunção  do 

compromisso  plurianual.  A Câmara  Municipal,  deliberou,  por  maioria,  com  a 

abstenção dos vereadores do PS, autorizar a assunção do compromisso plurianual. 

PONTO 8 – ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – Foi 

presente o requerimento registado com o nº 5185/2012 de 8/8/2012,  a solicitar que 

lhe seja concedido o alargamento do horário de funcionamento, do estabelecimento 

denominado Tiagi Bar, até às 04.00h na noite de 15 para 16 de setembro do corrente 

ano, tendo em conta que é o aniversário do estabelecimento. Considerando que, desde 

a entrada em vigor do Regulamento Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

de Venda ao Público e de Prestação de Serviços, a estratégia de atuação da Autarquia 

no que concerne ao alargamento dos horários dos estabelecimentos comerciais, tem 

passado  por  deferir  tais  pedidos  desde  que  seja  por  motivo  de  aniversário  do 

estabelecimento,  a  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  o 

solicitado alargamento. --------------------------------------------------------------------------

PONTO  9  –  BAIRROS  SOCIAIS  –  RENDAS  EM  ATRASO  –   Presente  o 

requerimento  registado  sob  o  nº  5188/2012,  no  qual  se  solicita  autorização  para 

pagamento em prestações das rendas em atraso. A Câmara Municipal, após análise da 
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informação  da  Técnica  de  Ação  Social,  deliberou,  por  unanimidade,  autorizar  o 

pagamento em prestações mensais de vinte euros, até integral pagamento, sendo que, 

a falta de pagamento de uma das prestações implica o vencimento de todas as outras. 

PONTO 10  –  PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA NO CENTRO 

HISTÓRICO DE VALENÇA – VOLUNTARIADO EM ARQUEOLOGIA NA 

FORTALEZA DE VALENÇA – Foi presente o ofício nº UAUM-150 datado de 16 

de agosto do corrente ano da Universidade do Minho – Unidade de Arqueologia, 

registado sob o nº5281/2012 a solicitar que seja concedido o almoço, nos dias úteis, 

no período compreendido entre o dia 20 de agosto e 14 de setembro do ano corrente, 

a  quatro  estudantes  de  Arqueologia  da dita  Universidade,  os  quais  irão participar 

numa ação de voluntariado nas escavações arqueológicas que decorrem na Fortaleza 

de Valença, no âmbito do “Projeto de Requalificação Urbana do Centro Histórico de 

Valença”. A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente do dia 17 de agosto a autorização as refeições na Cantina Municipal. 

PONTO  11  –  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS  –   RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA –  Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 28 de agosto 

de 2012, que apresenta o total de disponibilidades de  € 454.898,49 (quatrocentos e 

cinquenta e quatro mil oitocentos e noventa e oito euros e quarenta e nove cêntimos). 

“Ciente”.  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  PRESIDENTE  E  PELOS 

VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE 

PODERES DA CÂMARA MUNICIPAL:-  Foi presente a relação dos despachos 

proferidos pela Presidência da Câmara Municipal por delegação desta, no período de 

17 a 29 de agosto de 2012. “Ciente”. SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS:  Antes 

de se proceder à votação o  Sr. Vereador José Luís Serra disse que votarão a favor 

desde  que  o  Sr.  Presidente  garanta  que  os  requisitos  impostos  pela  Lei  dos 

Compromissos  e  dos  Pagamentos  em  Atraso  estão  cumpridos.  Assim,  a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, à Junta de Freguesia de Fontoura, um 

subsídio de €500 (quinhentos euros) para a realização do concurso anual de gado que 

se  realizou no passado dia  24  de  agosto.  CEDÊNCIA DE TRANSPORTE –  A 
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Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a cedência de transporte que 

a coberto do nº 5290/2012 deu entrada nesta Câmara Municipal. -------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem 

de trabalhos, o Sr. Presidente da Câmara fixou um período de intervenção aberto ao 

público, não se tendo verificado nenhuma inscrição. ----------------------------------------

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos das pertinentes disposições do 

artigo 92º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar a ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a 

mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e 

pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da 

Câmara, pelas dez horas e cinquenta minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata. ---------------------------------------------------------
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