
MUNiC íPIO 
~~ PONTEEl ~A 

EDITAL 

_ Eng.· Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56' do Anexo I da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 11 de fevereiro de 2019 e aprovada a 25 de 

fevereiro de 2019. ____________________ _ 

_ Para constar e para os devidos e legais efeitos se lavra o presente edital, 

que vão ser afixado nos lugares de estilo e no si te do Município de Ponte de 

Lima , www.cm-pontedelima.pl. ________________ _ 

Ponte de Lima, 25 de fevereiro de 2019, 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

= 

Victor Mendes (Eng.' ) 
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11 de feverei ro de 2019 

REUNIÃO OA CÃMARA MUNICIPAL 
OE 

PONTE OE LIMA 

Data da reunião: 11 de fevereiro de 2019 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 
Or. Abel Lima Baptista 

Orª Ana Maria Martins Machado 

2 

Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João lima Moreira Sousa 

Or. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Inicio da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: 

Secretório: Chefe de Divisão Municipal: Dr. !! Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: Mf! Guilhermina Franco 

Resumo Oiário de Tesouraria: 
Saldo .................... .4.700.486,16 furos 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta J ) 
/ i 
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_PERfoDO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: ____________________ _ 

__ Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista para, considerando a 

publicação do Decreto-Lei n.9 14/2019, a 21 de janeiro de 2019, o qual entrou em vigor a 22 

de janeiro, e que veio alterar substancialmente o regime da realização de queimadas, de 

fogueiras e de queimas, passando a depender de autorização ou comunicação prévia à 

autarquia local, podendo este pedido ser feito por via telefónica ou através de aplicação 

informática, prevendo ainda que a decisão deve ser comunicada através de correio 

eletrónico ou SMS; que a infração a estas regras constitui contraordenação; sensibilizar a 

Câmara Municipal no sentido de dar conhecimento aos munfcipes desta nova eXigência, 

criando mecanismos de acesso fácil para estes pedidos. 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal e os Senhores Vereadores prestaram os 

esclarecimentos tidos por necessários. __________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes., ___________________ _ 

_ f 01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 28 de janeiro de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ___________________ _ 

_ f 02) OBRAS PARTICULARES _________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Ne 4/10 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.º 2/10 - Lote nº 15 da Rua Conde de Aurora, na freguesia de Arca e Ponte de 

Uma - Requerente: Bruno Manuel de Brito Pereira Gonçalves - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 2/10, Lote nº 15, da Rua Conde de Aurora, na Freguesia de Arca e Ponte de 

Lima, requerido por Bruno Manuel de Brito Pereira Gonçalves. __________ _ 

_ f 03) OBRAS PÚBLlCAS ___________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "CAMPO MUNICIPAL DE FREIXO" - Aprovação do projeto de 

execução, abertura de concurso público, caderno de encargos, júri do procedimento, prazo 

de execução e gestor do contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a decisão de contratar emitindo parecer favorável à realização da despesa, a abertura do 
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procedimento por concurso público, o programa de concurso, caderno de encargos e prazo 

de execução em 360 dias. Mais deliberou por unanimidade optar pelo cr itério de 

adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade de "avaliação do 

preço" - proposta mais baixa. Mais deliberou por unanimidade designar como júri do 

procedimento os segu intes elementos: como Presidente o Senhor Vereador Eng.º Vasco 

Ferraz, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão Administrat iva e Financeira, Or.!! Maria Sofia 

Fernandes Velho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng.º 

Rogério Lopes Margalho de Olive ira Pereira; como vogais suplentes os Técnicos Superiores 

Eng.º João Jácome Fernandes de Almeida Fornelos e o Eng.º Luís Miguel Franco Pereira; 

designar como gestor do contrato o Técnico Superior Eng.º José Augusto Pimenta. ___ _ 

_ 3.2 • EMPREITADA DE "REQUAlIFICAÇÃO DO LARGO DA LAPA" - Abertura de 

procedimento, caderno de encargos, júri do procedimento, prazo de execução e gestor do 

contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a decisão de contratar 

emiti ndo parecer favorável à rea lização da despesa, a abertura do procedimento por 

concurso público, o programa de concurso, caderno de encargos e prazo de execução em 

150 dias. Mais deliberou por unanimidade optar pelo critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa na modalidade de "ava liação do preço" - proposta mais 

baixa. Mais deliberou por unanimidade designar como júri do procedimento os segu intes 

elementos: como Presidente a Senhora Vice-Presidente Eng.ª Mecia Martins, como vogais 

efet ivos, a Chefe da Divisão Administ rat iva e Financeira, Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de 

Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng.º Rogério Lopes 

Margalho de Oliveira Pereira; como vogais suplentes os Técnicos Superiores Eng.º João 

Jácome Fernandes de Almeida Fornelos e o Eng.º Luís Miguel Franco Pereira; designar como 

gestor do contrato o Técnico Superior Eng.º José Augusto Pimenta, _________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE CALVElO - Comparticipação financeira destinada a custear a obra 

de "Parque de Estacionamento na Rua de Valinhas". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparti cipação financeira no montante de 99.615,67 euros 

(noventa e nove mil se iscentos e quinze euros e sessenta e sete cêntimos), à Freguesia de 

Ca lve lo, destinada à obra de "Parque de Estacionamento na Rua de Valinhas", a transferir 

para a Freguesia, à medida da execução da obra, mediante informação dos serv iços téfõnicos 

do Município aprovando a execução dos trabalhos. ______________ _ 
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_4.2 - FREGUESIA DE S. PEDRO D'ARCOS - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Pavimentação da Rua de Terrafeita". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 5.032,29 euros 

(cinco mil trinta e dois euros e vinte e nove cêntimos). à Freguesia de 5. Pedro D'Arcos 

destinada à obra de "Pavimentação da Rua de Terrafeita", a transferir para a Freguesia, após 

a conclusão da obra, mediante informação dos serviços técnicos do Município aprovando a 

execução dos trabalhos. _______________________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE S. PEDRO D'ARCOS - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Pavimentação da Rua da Portela", A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 1.995,98 euros 

(mil novecentos e noventa e cinco euros e noventa e oito cêntimos), à Freguesia de 5. Pedro 

D'Arcos destinada à obra de "Pavimentação da Rua da Portela", a transferir para a Freguesia, 

após a conclusão da obra, mediante informação dos serviços técnicos do Município 

aprovando a execução dos trabalhos. __________________ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE LABRUJÓ, RENDUFE E VILAR DO MONTE - Comparticipação 

financeira destinada à obra de IIBeneficiação da Rua da Costeira", A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade considerando que se trata de uma freguesia que usufrui do 

subsídio de montanha, atribuir uma comparticipação financeira de 90% até ao montante 

máximo 22.547,79 euros (vinte e dois mil quinhentos e quarenta e sete euros e setenta e 

nove cêntimos), à Freguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte, destinada à obra de 

"Beneficiação da Rua da Costeira", a transferir para a Freguesia, à medida da execução da 

obra, mediante informação dos serviços técnicos do Município aprovando a execução dos 

trabalhos. __________________________ _ 

_ 4.5 - FREGUESIA DA SEARA • Comparticipação financeira destinada à obra de 

IIReconstrução de muro de suporte na Rua de Tremoinhos", A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo 

de 4.221,98 euros (quatro mil duzentos e vinte e um euros e noventa e oito cêntimos), à 

Freguesia da Seara destinada à obra de "Reconstrução de muro de suporte na Rua de 

Tremoinhos", a transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra, mediante informação 

dos serviços técnicos do Município aprovando a execução dos trabalhos. 

_4.6 - FREGUESIA DE ANAIS - Solicita antecipação das tranches/2019. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento das tranches do ano 2019, 

com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. ____________ _ 
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_ 4.7 - FREGUESIA DE POlARES - Solicita antecipação das tranches/2019. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autoriza r o ad iantamento das tranches do ano 2019, 

com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. ____________ _ 

_ 4.8 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Solicita antecipação das tranches/2019. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar o ad iantamento das tranches do ano 2019, 

com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. ____________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS _________________ _ 

_ 5.1 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIAÇÃO "SOV NINO, SOU CRIANÇA" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprova r o protocolo, devendo ser dado conhecimento à Câmara Municipal dos 

resultados do projeto. ________________________ _ 

_ 5.2 - PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo. ________ _ 

_ 5.3 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E GTIIII 

PORTUGAL-FORMAÇÃO PROFISSIONAL, S.A. - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o protocolo, __________________ _ 

_ S.4 - PROPOSTA DE VENDA DE SABONETES NO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 

AMBIENTAL E QUINTA DE PENTIEIROS - Aprovação do preço de venda. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o preço de 2 ( (dois eu ros) com IVA incluído, para a 

venda de sabonetes no Centro de Interpretação Ambiental e Quinta de Pentieiros, conforme 

informação do Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais, _________ _ 

_ 5.5 - TABELA DE PREÇOS - Aprovação. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a tabela de preços a praticar pelos serviços do Município, conforme informação da 

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira. ________________ _ 

_ 5.6 - EMPREITADA DE ECOVIA DAS LARANJAS PROCESSO DE INDEMNI2AÇÃO AO 

PROPRIETÁRIO JOÃO CARLOS VIANA SÁ E SILVA - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade considera ndo a informação prestada pelo Chefe da Divisão de 

Estudos e Planeamento, indemnizar João Carlos Viana de Sá e Sil va, pelas perdas 

ocasionadas pela intervenção, no valor de 1774,78 ( (mil setecentos e setenta e quatro 

euros e setenta e oito cêntimos). O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista ditou para a ata 

a seguinte declaração de voto: " Manifesto a devida salvaguarda por não ficar expressa a 

propriedade da parcela em causa," -----------------------1' 
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_5.7 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor o 

realojamento do Sr. Flávio José Martins Torres Lima e respetlvo agregado familiar, no fogo 

sito na Estrada dos Combatentes de Ultramar nº 1287, 1º Dt.º na freguesia da Facha, com 

uma renda apoiada no valor 41,07 euros. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar o realojamento do Sr. Flávio José Martins Torres Lima e respetivo agregado 

familiar, no fogo sito na Estrada dos Combatentes de Ultramar nº 1287, 1º Dt.º na freguesia 

da Facha, com uma renda apoiada no valor 41,07 euros. ____________ _ 

_ 5.8 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr.!! Glória de Sousa Amorlm da Cunha, sita no Lugar da Rua, na freguesia de labrujó, 

Rendufe e Vilar do Monte, tendo como entidade Intermediária ({Fábrica da Igreja de Santa 

Maria de Labrujó". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira até ao montante máximo de 4.694,91 {: (quatro mil seiscentos e 

noventa e quatro euros e noventa e um cêntimos), de acordo com a informação técnica, a 

transferir após a conclusão dos trabalhos, para a "Fábrica da Igreja de Santa Maria de 

labrujó", entidade intermediária para a execução da mesma, mediante informação dos 

serviços técnicos deste Município, aprovando a sua execução. __________ _ 

_ 5.9 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr.!! Maria da Glória Fernandes Pereira da Costa, sita no Beco da Rua da Capela de S. 

Lourenço, na freguesia de Gondufe, tendo como entidade intermediária IIBaladas e 

Aventuras". A Câmara MuniCipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira até ao montante máximo de 2.529,47 € (dois mil quinhentos e vinte e nove euros 

e quarenta e sete cêntimos), de acordo com a informação técnica, a transferir após a 

conclusão dos trabalhos, para a "Baladas e Aventuras", entidade intermediária para a 

execução da mesma, mediante informação dos serviços técnicos deste Município, 

aprovando a sua execução. ______________________ _ 

_ S.10 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Paulo Dinis lima Cerqueira, relativa ao Imóvel localizado na 

Rua General Norton de Matos nº 371, na Freguesia de Arca e Ponte de lima - Aprovação 

da inclusão na listagem dos edifícios em mau estado de conservação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a inclusão do ediflcio sito na Rua General Norton de 

Matos nQ 371, na freguesia da Arca e Ponte de Lima, na listagem dos edifícios em mau 

estado de conservação, conforme proposto pelos técnicos no auto de vistoria,, _____ _ 
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_ 5.11 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Maria Joana Armada Rodrigues Alves e Bruno Manuel de 

Brito Pereira, relativa ao imóvel localizado na Rua Formosa n2s 22 e 26 e Beco das Selas nSl 

11, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a cand idatura apresentada por Maria Joana Armada Rodrigues Alves e 

Bruno Manuel de Brito Pereira, relativa ao imóvel loca lizado na Rua Formosa nºs 22 e 26 e 

Beco das Se las nº 11, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima, considerando o parecer 

prestado pelos serviços técnicos. ______ _______________ _ 

_ 5.12 - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PONTE DE LIMA DA APPACDM DE VIANA DO 

CASTElO - Solicita cedêncla de uma sala no espaço Ludoteca. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autoriza r a cedência de uma sa la no espaço Ludoteca, mediante 

protocolo a estabelecer com o Centro de Reabilitação de Ponte de Lima da APPACDM de 

Viana do Caste lo. __________________________ _ 

_ 5.13 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO FEIJÓ - Cedência do Auditório Rio Lima 

para os dias 13 e 14 de fevereiro de 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autor izar a cedência do Auditór io Rio Lima ao Agrupamento de Escolas António Feijó nos 

dias 13 e 14 de fevereiro de 20 19. _ _ _ ____ _____________ _ 

_ 5.14 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO - Cedência do Auditório Rio Lima para o 

dia 07 de junho de 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

cedência do Aud itório Rio Lima ao Agrupamento de Escolas de Freixo, no dia 07 de junho de 

2019, ________________________________________________ ___ 

_ 5.15 - A.A. PESSOA ESPECIAL lIMIANA AAPEL - Cedência do Teatro Diogo Bernardes 

para o dia 23 de novembro de 2019. A Câmara Municipa l deliberou por unanimidade 

autorizar a cedência do Teatro Diogo Bernardes à A.A. PESSOA ESPECIAL UMIANA AAPEL, no 

dia 23 de novembro de 2019, devendo a instituição assegurar o segu inte: em issão de 

bilhetes de acordo com a planta da sa la do Teatro; assu nção das responsabilidades fiscais 

(IVA) advenientes da receita do espetácu lo; seguro de responsabi lidade civi l para músicos, 

técnicos e público em geral; licenças junto da Sociedade Portuguesa de Autores, de 

representação e outras; equ ipamentos de som e luz que não constem do RI DER técnico do 

Teatro Oiogo Bernardes. A Senhora Vereadora Or.!! Maria João Sousa não pa rt icipou na 

discussão e votação deste ponto, declarando-se impedida. ___________ _ 

_ 5.16 - INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE - Solicita cedência do Auditório 

Municipal para o dia 09 de março de 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 
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autorizar a cedência do Auditório Municipal ao Instituto Politécnico do Cávado e Do Ave no 

dia 09 de março de 2019, _____________________ _ 

_ 5,17 - PROPOSTA DE NÃO-ACEITAÇÃO DA TRANSFER~NCIA DE COMPET~NCIAS EM 

2019 PREVISTAS NOS DECRETO-LEI N.' 20/2019, DECRETO-LEI N.' 22/2019 E DECRETO-LEI 

N.' 23/2019, TODOS DE 30 DE JANEIRO DE 2019, PUBLICADOS NO ÃMBITO DA LEI N.' 

50/2018, DE 16 DE AGOSTO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, propondo, face ao disposto 

na lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e nos Decretos supra referidos, que a Assembleia 

Municipal delibere não pretender exercer, para o ano de 2019, as competências previstas 

nos seguintes decretos~lei: Decreto~Lei n.º 20/2019 de 30/01/2019; Decreto~Lei n.º 22/2019 

de 30/01/2019 e Decreto-Lei n,' 23/2019 de 30/01/2019, na medida em que entende não 

estar assegurado, através dos Decretos em causa, o cumprimento dos princípios e garantias 

previstos no Art.º 2 da Lei n.º 50/2018, nem considerados os meios adequados e necessários 

à prossecução do quadro de atribuições e competências que lhes é cometido nos termos da 

lei, relembrando que a Carta Europeia da Autonomia local (ratificada pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 28/90, de 23 de Outubro) estabelece no art.º 9.º, n.º 2 "que os 

recursos financeiros das autarquias locais devem ser proporcionais às atribuições previstas 

pela Constituição ou por lei", o que quanto não se pode, de momento, avaliar e verificar. 

Mais deliberou por unanimidade submeter a presente proposta à apreciação e aprovação 

da Assembleia Municipal. _______________________ _ 

__ 5.18 - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, DECLARAÇÃO DE 

PAGAMENTOS EM ATRASO E DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO- Para 

conhecimento. A Câmara Municipal tomou conhecimento, devendo ser remetidas à 

Assembleia Municipal para conhecimento. _________________ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS. ________________ _ 

_ 6.1 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA - Atribuição de subsidio 

destinado a compartlclpar as despesas relacionadas com a participação da equipa XTREME 

no Campeonato do Mundo 2019 de "4x4 In Schools-Technological Challende" em 

Conventry no Reino Unido. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um 

subsídio no valor de 2.500,00 {; (dois mil e qUinhentos euros) ao Agrupamento de Escolas de 

Ponte de Uma, destinado a comparticipar as despesas relacionadas com a participação da 

equipa XTREME no Campeonato do Mundo 2019 de "4x4 In Schools-Technological 

Challende" em Conventry no Reino Unido., _________________ _ 
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_ 6.2 - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA -

Atribuição de subsídio destinado a custear despesas com a organização da Queima das 

Fitas ano letivo 2018/2019, A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um 

subsídio no valor de 200,OO€ (duzentos euros), à Associação de Estudantes da Universidade 

Fernando Pessoa, destinada a comparti cipar as despesas relac ionadas com a organização da 

Queima das Fitas do ano leti vo 2018/2019. 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57', 

da l ei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reunião, em 

min uta, para surt ir efeitos imediatos. Esta deliberação foi t omada por Unani midade, __ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a trata r, o Exce lentíss imo Presidente da Câma ra 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e vinte e cinco minutos, _____ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, va i ser ass inada. __ _ 

or%nte, 

A Secretári a, 

t{",,,, ,Se,P" fVcnA, ,a lto ,H.J,., l\r"3" 
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