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Aos QUINZE de OUTUBRO  de  DOIS MIL E NOVE , nesta Cidade de Sines e Sala de 
Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO  PÚBLICA   da Câmara 
Municipal de Sines, estando presentes. -------------------------------------------------------------------  

PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que presidiu aos trabalhos. 

VEREADORES: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- CARMEM  ISABEL AMADOR FRANCISCO 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

 

Faltas Justificadas: Vereador Carlos Alberto Silva. ---------------------------------------------  

Vereador Albino Manuel André Roque. -------------------------------------------------------  

Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 1    ––––    Ginásio Clube de Sines Ginásio Clube de Sines Ginásio Clube de Sines Ginásio Clube de Sines ––––    Pedido de apoio para a Gala do Ginásio Clube de Sines;Pedido de apoio para a Gala do Ginásio Clube de Sines;Pedido de apoio para a Gala do Ginásio Clube de Sines;Pedido de apoio para a Gala do Ginásio Clube de Sines;        

PontPontPontPonto 2o 2o 2o 2    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    responsáveis pelo Fundo de Maneio;responsáveis pelo Fundo de Maneio;responsáveis pelo Fundo de Maneio;responsáveis pelo Fundo de Maneio;    ----------------------------------------------------        

Ponto 3Ponto 3Ponto 3Ponto 3    ––––    ETH ETH ETH ETH ––––    Projecto da Rua Projecto da Rua Projecto da Rua Projecto da Rua PêroPêroPêroPêro    de Alenquer n.º 9;de Alenquer n.º 9;de Alenquer n.º 9;de Alenquer n.º 9;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 4Ponto 4Ponto 4Ponto 4    ––––    Divisão de Obras Municipais Divisão de Obras Municipais Divisão de Obras Municipais Divisão de Obras Municipais ––––    Empreitada de reconversão do Loteamento da Empreitada de reconversão do Loteamento da Empreitada de reconversão do Loteamento da Empreitada de reconversão do Loteamento da 

Quinta dos Passarinhos II;Quinta dos Passarinhos II;Quinta dos Passarinhos II;Quinta dos Passarinhos II;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 5Ponto 5Ponto 5Ponto 5    ––––    DivisDivisDivisDivisão de Obras Municipais ão de Obras Municipais ão de Obras Municipais ão de Obras Municipais ––––    Rotunda de acesso à Cova do Lago;Rotunda de acesso à Cova do Lago;Rotunda de acesso à Cova do Lago;Rotunda de acesso à Cova do Lago;    ------------------------------------------------------------        

Ponto 6Ponto 6Ponto 6Ponto 6––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    Alteração Orçamental n.º 14/2009;Alteração Orçamental n.º 14/2009;Alteração Orçamental n.º 14/2009;Alteração Orçamental n.º 14/2009;    ----------------------------------------------------------------        

PontPontPontPonto 7o 7o 7o 7    ––––    Sidónio João GSidónio João GSidónio João GSidónio João Gonçalves onçalves onçalves onçalves ––––    Estabelecimento comercial sito no Mercado Municipal Estabelecimento comercial sito no Mercado Municipal Estabelecimento comercial sito no Mercado Municipal Estabelecimento comercial sito no Mercado Municipal 

de Sines;de Sines;de Sines;de Sines;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 8Ponto 8Ponto 8Ponto 8    ––––    Chefe de GabiChefe de GabiChefe de GabiChefe de Gabinete nete nete nete ––––    Facturas de água/saneamento e RSU;Facturas de água/saneamento e RSU;Facturas de água/saneamento e RSU;Facturas de água/saneamento e RSU;    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 10101010    ––––    Biblioteca Municipal Biblioteca Municipal Biblioteca Municipal Biblioteca Municipal ––––    Substituição de Tânia Brito das actividades de animação Substituição de Tânia Brito das actividades de animação Substituição de Tânia Brito das actividades de animação Substituição de Tânia Brito das actividades de animação 

dddde leitura da Biblioteca Municipal de Sines;e leitura da Biblioteca Municipal de Sines;e leitura da Biblioteca Municipal de Sines;e leitura da Biblioteca Municipal de Sines;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião era 14:40 horas. 

I I I I ––––    ORORORORDEM DE TRABALHOS:DEM DE TRABALHOS:DEM DE TRABALHOS:DEM DE TRABALHOS:    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 1    ––––    Ginásio Clube de Sines Ginásio Clube de Sines Ginásio Clube de Sines Ginásio Clube de Sines ––––    Pedido de apoio para a Gala do Ginásio Clube de Sines;Pedido de apoio para a Gala do Ginásio Clube de Sines;Pedido de apoio para a Gala do Ginásio Clube de Sines;Pedido de apoio para a Gala do Ginásio Clube de Sines;            



 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SINES 

 
ACTA N.º 29/2009 

 
 Reunião (2009-10-15) 
  Pág. 2 de 5 
Presente ofício do Ginásio Clube de Sines com registo de entrada 21043 datado de 

28.09.09, solicitando a atribuição de apoio de financeiro para a Gala do Ginásio Clube de 

Sines, a realizar no dia 08 de Novembro de 2009. ----------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade, inserir no âmbito das Comemorações do Dia do Deliberação: Aprovado por unanimidade, inserir no âmbito das Comemorações do Dia do Deliberação: Aprovado por unanimidade, inserir no âmbito das Comemorações do Dia do Deliberação: Aprovado por unanimidade, inserir no âmbito das Comemorações do Dia do 

Município.Município.Município.Município.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 2Ponto 2Ponto 2Ponto 2    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    responsáveis pelo Fundo de Maneio;responsáveis pelo Fundo de Maneio;responsáveis pelo Fundo de Maneio;responsáveis pelo Fundo de Maneio;    ----------------------------------------------------        

Presente proposta do Serviço de Gestão Financeira que se transcreve para os devidos 

efeitos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

“ Em reunião de Câmara de 18.12.2008, foi aprovado por unanimidade o Regulamento dos Fundos de Maneio bem como 

a constituição de fundos de maneio para 2009. A referir que junto a este regulamento foi também aprovado o anexo I, 

que declara o responsável pelo movimento do fundo de maneio de cada serviço. ----------------------------------------------  

Relativamente ao departamento e obras e serviços urbanos (DOSU), o responsável no ano de 2008 era o Eng. Carlos 

Pedroso, em 2009 as funções passaram a ficar a cargo do Sr. Mário Catarino. Por lapso, no inicio do ano esta alteração não 

foi registada informaticamente, consequentemente todas as ordens de pagamentos relativas ao fundo de maneio em 

questão foram emitidas em nome do Eng. Carlos Pedroso. ----------------------------------------------------------------------  

De modo a resolver a questão para que todos os lançamentos passem a estar em conformidade com o regulamento 

aprovado, proponho que seja feita uma rectificação à deliberação da reunião de Câmara datada de 18.12.2008, em que 

foram nomeados os responsáveis pelo fundo de maneio de 2009, nomeando com responsável do Fundo de Maneio da 

DOSU o Engenheiro Carlos Pedroso”.---------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta.Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta.Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta.Deliberação: Aprovada por unanimidade a proposta.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 3333    ––––    ETH ETH ETH ETH ––––    Projecto da Rua Projecto da Rua Projecto da Rua Projecto da Rua PêroPêroPêroPêro    de Alenquer n.º 9;de Alenquer n.º 9;de Alenquer n.º 9;de Alenquer n.º 9;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Sra. Vereadora Marisa ausentou-se da reunião de Câmara neste ponto da ordem de 

trabalhos por ser parte interessada do assunto. -------------------------------------------------  

Presente projecto de arquitectura para aprovação da Rua Pêro de Alenquer, n.º 9, com a 

seguinte informação da Sra. Vereadora Marisa que se transcreve para os devidos efeitos: ---  

“Considerando que sou promitente compradora da edificação a erigir e, apesar de todos os pareceres favoráveis do 

projecto de arquitectura e especialidades, submeto à consideração e deliberação da Câmara a deliberação final referente 

ao pedido de licenciamento na medida em que, sendo parte interessada não deverei praticar quaisquer actos definitivos e 

executórios no processo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria o presente projecto.Deliberação: Aprovado por maioria o presente projecto.Deliberação: Aprovado por maioria o presente projecto.Deliberação: Aprovado por maioria o presente projecto.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Após discussão do ponto 3, a Sra. Vereadora Marisa regressou à reunião de Câmara. --------  

Ponto Ponto Ponto Ponto 4444    ––––    Divisão de Obras Municipais Divisão de Obras Municipais Divisão de Obras Municipais Divisão de Obras Municipais ––––    Empreitada de reconversão do Loteamento da Empreitada de reconversão do Loteamento da Empreitada de reconversão do Loteamento da Empreitada de reconversão do Loteamento da 

Quinta dos Passarinhos II;Quinta dos Passarinhos II;Quinta dos Passarinhos II;Quinta dos Passarinhos II;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente informação da Divisão, informando que após reunião com o Sr. Edgar e Costa, 

proprietário de lotes na Operação de Loteamento Municipal Quinta dos Passarinhos, foi 

solicitada a realização das obras de urbanização do Loteamento, de forma a permitir o 
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início das edificações particulares. Propõe ainda os serviços a eventual aprovação do 

cabimento no valor de 163.666,86 €, para lançamento do procedimento de empreitada. ----   

Deliberação: Aprovado por unanimidade a realização das obras de urbanização do Deliberação: Aprovado por unanimidade a realização das obras de urbanização do Deliberação: Aprovado por unanimidade a realização das obras de urbanização do Deliberação: Aprovado por unanimidade a realização das obras de urbanização do 

Loteamento da Quinta dosLoteamento da Quinta dosLoteamento da Quinta dosLoteamento da Quinta dos    Passarinhos II, devendo ser lanPassarinhos II, devendo ser lanPassarinhos II, devendo ser lanPassarinhos II, devendo ser lançado de imediato o respectivo çado de imediato o respectivo çado de imediato o respectivo çado de imediato o respectivo 

procedimento de emprocedimento de emprocedimento de emprocedimento de empreitada.preitada.preitada.preitada.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 5Ponto 5Ponto 5Ponto 5    ––––    Divisão de Obras Municipais Divisão de Obras Municipais Divisão de Obras Municipais Divisão de Obras Municipais ––––    Rotunda de acesso à Cova do Lago;Rotunda de acesso à Cova do Lago;Rotunda de acesso à Cova do Lago;Rotunda de acesso à Cova do Lago;    ------------------------------------------------------------        

Presente informação da Divisão, solicitando aprovação das peças escritas e desenhadas para 

a empreitada Rotunda de acesso à Cova do Lago, informando ainda que o valor da 

estimativa orçamental é de 331.828,19 €. ------------------------------------------------------  

Deliberação: Deliberação: Deliberação: Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado Ratificado por unanimidade o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado 

de 18.09.09 “Aprovada de 18.09.09 “Aprovada de 18.09.09 “Aprovada de 18.09.09 “Aprovada ––––    à próxima reunião de Câmara para ratificação. Iniciar os à próxima reunião de Câmara para ratificação. Iniciar os à próxima reunião de Câmara para ratificação. Iniciar os à próxima reunião de Câmara para ratificação. Iniciar os 

procedimentos”procedimentos”procedimentos”procedimentos”    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 6666    ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    Alteração OAlteração OAlteração OAlteração Orçamental n.º 14/2009;rçamental n.º 14/2009;rçamental n.º 14/2009;rçamental n.º 14/2009;    ------------------------------------------------------------        

Presente informação dos Serviços com registo de entrada n.º 12218, datado de 12.10.09 que 

se transcreve para os devidos efeitos: -----------------------------------------------------------  

“Em conformidade com os princípios orçamentais e regras previsionais determinados pelo POCAL – Decreto – Lei n.º 

54-A/99, junto se anexa proposta para alteração Orçamental n.º 14/2009 e alteração n.º 14/2009 às Grandes Opções do 

Plano 2009-2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uma das excepções previstas para o recurso à revisão orçamental é quando o aumento da despesa global resulta da 

aplicação de receitas legalmente consignadas, pelo que em virtude da aprovação de várias candidaturas pelo Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, nomeadamente Contrato Emprego – Inserção n.º 054/CEI/09; Contrato emprego – 

Inserção – Desempregados Subsidiados n.º 079/CEI/09; Programa Estágios Qualificação – Emprego n.º 011/EQE/09 e 

Programa Estágios Qualificação – Emprego n.º 006/EQE/09, na classificação económica 06.03.07.01 – Transferências 

Correntes/Administração Central/ Serviços e Fundos Autónomos/ I.E.F.P. é introduzido o valor correspondente ao ano 

2009, respectivamente € 50.608,33. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como contrapartida desta receita e de forma a manter o orçamento corrente equilibrado na despesa corrente, 

classificação orçamental 02/04.08.02 – Transferências Correntes/Famílias/Outras é introduzido o mesmo valor, acrescido 

de € 1.341,28, pois na alteração orçamental n.º 11/2009 (aprovada a 03.Set.2009) por lapso foi indevidamente considerado 

este valor na classificação económica 05.08.03 Subsídios/Famílias/Outras. Assim, agora é anulado na referida classificação 

e afecto à classificação correcta pelo que o valor da receita introduzido na classificação 05.08.03 é de € 59.626,64. 

No orçamento corrente são efectuados reforços em diversas classificações económicas para cabimentação de despesas 

relativas a transportes escolares para o ano lectivo 2009/2010, Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo (mês de 

Agosto), Protocolo com a União Recreio e Sport Sineense – Sociedade Musical, juros do empréstimo de curto prazo e 

despesas relativas à aquisição de material de transporte e conservação de bens. O total de anulações é de € 167.918,31 e o 

total de reforços de € 218.176,64. Como referido anteriormente, não estamos perante um desequilíbrio orçamental, pois 

foi introduzida no orçamento corrente uma receita por contrapartida de uma despesa. -------------------------------------- 

No que respeita ao orçamento de capital as alterações incidem em projectos do Plano Plurianual de Investimentos com as 

necessárias implicações nas respectivas classificações económicas, conforme mapa em anexo e relativo às modificações ao 

plano Plurianual de Investimentos. No mesmo montante do total dos reforços é efectuada uma redução no projecto 
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2006/30 – Loteamentos Municipais, atendendo a que não é previsível a realização desta despesa durante este exercício 

económico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para concluir, temos a inscrição de uma receita corrente no montante de € 50.608,33; No orçamento da despesa corrente 

os reforços totalizam € 218.176,64 e as reduções € 167.568,31 e no orçamento de capital os reforços e as reduções são no 

montante de € 76.150,00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Deliberação: Deliberação: Deliberação: Ratificado por unanimidade o despacho da Sra. Vereadora Carmem Francisco Ratificado por unanimidade o despacho da Sra. Vereadora Carmem Francisco Ratificado por unanimidade o despacho da Sra. Vereadora Carmem Francisco Ratificado por unanimidade o despacho da Sra. Vereadora Carmem Francisco 

datado de 14.10.09 “ Aprovado à Reunião de Câmara de 15.10.09, para Ratificação.”datado de 14.10.09 “ Aprovado à Reunião de Câmara de 15.10.09, para Ratificação.”datado de 14.10.09 “ Aprovado à Reunião de Câmara de 15.10.09, para Ratificação.”datado de 14.10.09 “ Aprovado à Reunião de Câmara de 15.10.09, para Ratificação.”    --------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 7777    ––––    Sidónio João Gonçalves Sidónio João Gonçalves Sidónio João Gonçalves Sidónio João Gonçalves ––––    Estabelecimento comercial sito no Mercado MunicEstabelecimento comercial sito no Mercado MunicEstabelecimento comercial sito no Mercado MunicEstabelecimento comercial sito no Mercado Municipal ipal ipal ipal 

de Sines;de Sines;de Sines;de Sines;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente requerimento do Sr. Sidónio João Gonçalves com o registo de entrada n.º 19721 

datado de 08.09.09, solicitando o perdão da renda do mês de Agosto de 2009 do 

estabelecimento comercial sito no Mercado Municipal de Sines, n.º 6, visto que se viu 

obrigado a fechar o estabelecimento devido à crise económica. -------------------------------  

Deliberação: Considerando que o requerente cessou a actividade em Julho, facto Deliberação: Considerando que o requerente cessou a actividade em Julho, facto Deliberação: Considerando que o requerente cessou a actividade em Julho, facto Deliberação: Considerando que o requerente cessou a actividade em Julho, facto 

comprovado pelo responsável do mercado conforme informação anexa ao presente pedido, comprovado pelo responsável do mercado conforme informação anexa ao presente pedido, comprovado pelo responsável do mercado conforme informação anexa ao presente pedido, comprovado pelo responsável do mercado conforme informação anexa ao presente pedido, 

consideraconsideraconsideraconsidera----se inexise inexise inexise inexistir dívida relativamente ao mês de Agosto.stir dívida relativamente ao mês de Agosto.stir dívida relativamente ao mês de Agosto.stir dívida relativamente ao mês de Agosto.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 8888    ––––    Chefe de Gabinete Chefe de Gabinete Chefe de Gabinete Chefe de Gabinete ––––    Facturas de água/saneamento e RSU;Facturas de água/saneamento e RSU;Facturas de água/saneamento e RSU;Facturas de água/saneamento e RSU;    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

Informação do Chefe de Gabinete, propondo a anulação das facturas de água, referentes ao 

antigo Museu Municipal, que estão a ser facturadas aos herdeiros do Dr. José Manuel da 

Costa, visto que deveria ser a Câmara Municipal de Sines a suportar os encargos, já que há 

muitos anos o edifício só funciona como Museu. E que por outro lado desde que o Museu 

fechou que o edifício ainda não teve outra utilização pois ainda estão lá depositados muitos 

bens do mesmo e logo da Câmara.  -------------------------------------------------------------  

Deliberação:Deliberação:Deliberação:Deliberação:    Aprovado por unanimidade, passar as facturas em nome da Câmara Aprovado por unanimidade, passar as facturas em nome da Câmara Aprovado por unanimidade, passar as facturas em nome da Câmara Aprovado por unanimidade, passar as facturas em nome da Câmara 

Municipal de Sines.Municipal de Sines.Municipal de Sines.Municipal de Sines.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 9Ponto 9Ponto 9Ponto 9    ––––    Biblioteca Municipal Biblioteca Municipal Biblioteca Municipal Biblioteca Municipal ––––    Substituição de Tânia Brito das actividades de Substituição de Tânia Brito das actividades de Substituição de Tânia Brito das actividades de Substituição de Tânia Brito das actividades de animação animação animação animação 

de leitura da Biblioteca Municipal de Sines;de leitura da Biblioteca Municipal de Sines;de leitura da Biblioteca Municipal de Sines;de leitura da Biblioteca Municipal de Sines;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Informação do Bibliotecário da Biblioteca Municipal, propondo a aquisição dos serviços de 

Cristina Vanessa da Trindade Fernandes, em regime de prestação de serviços, para 

substituição de Tânia de Brito nas actividades de animação de leitura da Biblioteca 

Municipal, num total de 20 horas semanais, a partir de Dezembro de 2009 e pelo período 

máximo de um ano.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de aquisição de serviços à técnica Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de aquisição de serviços à técnica Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de aquisição de serviços à técnica Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de aquisição de serviços à técnica 

Cristina TrCristina TrCristina TrCristina Trindade Fernandes, a partir de Dezembro.indade Fernandes, a partir de Dezembro.indade Fernandes, a partir de Dezembro.indade Fernandes, a partir de Dezembro.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

IIIIIIIIIIII    ----    ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO:     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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A presente acta considerou-se aprovada por minuta aquando da realização da respectiva reunião, 

nos termos do nº 3 do art. 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei nº 5-A/02, 

de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a 

reunião.

 Eram 15:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu,_____________________________________________________________________, 
Dora da Conceição Gonçalves Bruno Salvador, Secretária, que lavrei a presente acta, a 
subscrevo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente, 

_________________________________ 


