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Aos DEZOITO de SETEMBRO  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: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

 

Faltas Justificadas: Vereador Carlos Silva; ------------------------------------------------------  

Vereador Albino Roque: ------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Câmara declarou aberta a reunião era 10:20 horas. ----------------------- 

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

Ponto 1Ponto 1Ponto 1Ponto 1    ––––    Comissão de Toponímia Comissão de Toponímia Comissão de Toponímia Comissão de Toponímia ––––    proposta dproposta dproposta dproposta de atribuição de nomes de rua;e atribuição de nomes de rua;e atribuição de nomes de rua;e atribuição de nomes de rua;    ------------------------------------------------------------            

Ponto Ponto Ponto Ponto 2222    ––––    Fiscalização Municipal Fiscalização Municipal Fiscalização Municipal Fiscalização Municipal ––––    Informação sobre pedido de indemnização pela Informação sobre pedido de indemnização pela Informação sobre pedido de indemnização pela Informação sobre pedido de indemnização pela 
ocupação de terreno “Cerro do Pocinho”;ocupação de terreno “Cerro do Pocinho”;ocupação de terreno “Cerro do Pocinho”;ocupação de terreno “Cerro do Pocinho”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 3333    ----    Média Jovem Média Jovem Média Jovem Média Jovem ––––    Pedido de apoio para aquisição de computadores;Pedido de apoio para aquisição de computadores;Pedido de apoio para aquisição de computadores;Pedido de apoio para aquisição de computadores;    --------------------------------------------------------------------        

Ponto 4Ponto 4Ponto 4Ponto 4    ––––    Serviço de TransportServiço de TransportServiço de TransportServiço de Transportes e Parque de Máquinas es e Parque de Máquinas es e Parque de Máquinas es e Parque de Máquinas ––––    pedido de baixa de uma viatura;pedido de baixa de uma viatura;pedido de baixa de uma viatura;pedido de baixa de uma viatura;            

Ponto Ponto Ponto Ponto 5555    ––––    Andebol Clube de Sines Andebol Clube de Sines Andebol Clube de Sines Andebol Clube de Sines ––––    apoio para deslocação aos Açores;apoio para deslocação aos Açores;apoio para deslocação aos Açores;apoio para deslocação aos Açores;    ----------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 6 Ponto 6 Ponto 6 Ponto 6     ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    Posto de cobrança Posto de cobrança Posto de cobrança Posto de cobrança ––––    Jardim de Infância n.º 1;Jardim de Infância n.º 1;Jardim de Infância n.º 1;Jardim de Infância n.º 1;    ----------------        

Ponto Ponto Ponto Ponto 7777    ––––    Associação dos Bombeiros VoAssociação dos Bombeiros VoAssociação dos Bombeiros VoAssociação dos Bombeiros Voluntários de Sines luntários de Sines luntários de Sines luntários de Sines ––––    pedido de apoio financeiro pedido de apoio financeiro pedido de apoio financeiro pedido de apoio financeiro 
para  aquisição de 2 ambulâncias;para  aquisição de 2 ambulâncias;para  aquisição de 2 ambulâncias;para  aquisição de 2 ambulâncias;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 8 Ponto 8 Ponto 8 Ponto 8 ––––    Serviço de Acção Social Serviço de Acção Social Serviço de Acção Social Serviço de Acção Social ––––    processo de candidatura ao cartão social do munícipe;processo de candidatura ao cartão social do munícipe;processo de candidatura ao cartão social do munícipe;processo de candidatura ao cartão social do munícipe;    ----            

Ponto 9Ponto 9Ponto 9Ponto 9    ––––    Gabinete Gabinete Gabinete Gabinete JurídicoJurídicoJurídicoJurídico    ––––    Contratação de prestação de serviços dos docentes dContratação de prestação de serviços dos docentes dContratação de prestação de serviços dos docentes dContratação de prestação de serviços dos docentes das as as as 
AEC´S;AEC´S;AEC´S;AEC´S;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Antes da Ordem de trabalhos:Antes da Ordem de trabalhos:Antes da Ordem de trabalhos:Antes da Ordem de trabalhos:    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Antes da Ordem de Trabalhos o Presidente deu a conhecer que a Câmara Municipal está a 
instalar uma rotunda provisória na futura avenida panorâmica da Costa do Norte, para 
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resolver os problemas aos automobilistas que pretendem ter acesso sem os 
constrangimentos que até agora se têm verificado, com riscos de segurança e sujeição a 
penalizações, por infracções às regras de trânsito. ---------------------------------------------  

Informou ainda que se trata de uma medida importante, necessária e urgente, para garantir 
o acesso automóvel aos restaurantes da zona e às praias da Costa do Norte. Esta solução só 
foi possível agora porque, até esta data, este troço de estrada estava classificado como via 
rápida gerida pelas Estradas de Portugal, que não autorizava a construção de rotundas de 
superfície em vias rápidas (IP). -----------------------------------------------------------------  

Mais informou que nesta data a Câmara Municipal está a tratar com o promotor do 
complexo turístico o acerto de datas para a execução das duas obras; rotunda definitiva e 
nova estrada asfaltada até à praia da Costa do Norte, que se prevê estar concluída antes da 
próxima época balnear. -------------------------------------------------------------------------  

O Vereador António Nogueira, solicitou a inclusão na ordem de trabalhos da proposta da 
Comissão de Toponímia, para a atribuição de nomes de ruas, na cidade de Sines. ------------  

A qual foi aceite pelo executivo, passando a mesma a fazer parte da ordem de trabalhos. ---  

II II II II ––––    ORDEM DE TRABALHOS:ORDEM DE TRABALHOS:ORDEM DE TRABALHOS:ORDEM DE TRABALHOS:    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 ––––    Comissão de Toponímia Comissão de Toponímia Comissão de Toponímia Comissão de Toponímia ––––    proposta de atribuição de nomes de ruas;proposta de atribuição de nomes de ruas;proposta de atribuição de nomes de ruas;proposta de atribuição de nomes de ruas;    --------------------------------------------------------            

Presente proposta da Comissão de Toponímia para atribuição de nomes de ruas, na cidade 
de Sines, que se transcreve para os devidos efeitos: --------------------------------------------  

“- Rua José Rodrigues Vilhena (Poeta Popular) – Inicio na rua António Amaral da Silva (poeta e actor) e término na 
estrada do Farol; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua das Especiarias da Índia – Inicio na Rua José Rodrigues Vilhena e término no Impasse junto à vedação do Pipeline;-  

- Rua António Amaral da Silva (Poeta e actor) – Inicio no impasse norte Bairro Municipal da Floresta e término no 
impasse entre a Rua da Floresta e Rua José Rodrigues Vilhena; -----------------------------------------------------------------  

- Rua João Daniel de Sines – Inicio na Estrada da Costa do Norte e termino na Praceta  João Daniel de Sines,---------------  

- Beco do Poço – Inicio na Rua Marquês de Pombal e término nas traseiras do Edifício Ancorope; --------------------------  

- Rua José Jacinto Virginio (Associativismo) – Inicio na Rua Pedro Alvares Cabral e término na Rua de Ferreira; ----------  

- Rua Agostinho dos Santos (Associativismo) – Inicio na Rua Júlio Gomes da Silva e término no impasse do Loteamento 
de Ferreira;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua Raul Solnado (Humorista) – Inicio na Rua Professor José Manuel Viana da Silva e término no Bairro 25 de Abril;---  

- Rua Agostinho Rodrigues (Sindicalista) – Inicio e término no Bairro 25 de Abril; -------------------------------------------  

- Rua do Lusitano – Inicio na Rua Projectada e término na Rua Comandante António Lopes da Silva; -----------------------  

- Rua do Nacional – Inicio na Rua Projectada e término na Rua Comandante António Lopes da Silva; ----------------------  

- Rua do Caramujo – Inicio na Rua Timor Lorosae e término na Rua João Mendes; -------------------------------------------  

- Rua Bento José – Inicio na Rua Comandante António Lopes da Silva e término nas traseiras do Bairro da EDP;-----------  
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- Rua dos Corticeiros – Inicio e término na Rua Comandante António Lopes da Silva; ----------------------------------------  

- Rua João Doroteia – Inicio na Rua Nau Santa Catarina e término no Bairro Amílcar Cabral. --------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 ––––    Fiscalização Municipal Fiscalização Municipal Fiscalização Municipal Fiscalização Municipal ––––    IIIInformação sobre pedido de indemnização pela nformação sobre pedido de indemnização pela nformação sobre pedido de indemnização pela nformação sobre pedido de indemnização pela 
ocupação de terreno “Cerro do Pocinho”;ocupação de terreno “Cerro do Pocinho”;ocupação de terreno “Cerro do Pocinho”;ocupação de terreno “Cerro do Pocinho”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente informação do Serviço de Fiscalização Municipal, referente ao pedido de 
indemnização solicitado pelo Sr. Silvério Maria da Silva, pela ocupação de terreno na 
Estrada da Cabeça da Cabra/Sonega. ------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor da indemnização em 6 695.57 Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor da indemnização em 6 695.57 Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor da indemnização em 6 695.57 Deliberação: Aprovado por unanimidade o valor da indemnização em 6 695.57 €, a pagar €, a pagar €, a pagar €, a pagar 
imediatamente.imediatamente.imediatamente.imediatamente.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 3 Ponto 3 Ponto 3 Ponto 3 ----    Média Jovem Média Jovem Média Jovem Média Jovem ––––    Pedido de apoio para aquisição de computadores;Pedido de apoio para aquisição de computadores;Pedido de apoio para aquisição de computadores;Pedido de apoio para aquisição de computadores;    --------------------------------------------------------------------        

Presente oficio da Associação Média Jovem com registo de entrada 19328 datado de 
02.09.09, dando a conhecer esta nova Associação de Jovens de Porto Covo e solicitando 
apoio financeiro para a aquisição de computadores, uma impressora e mobiliário, no valor 
de 3.000,00 €. Informa ainda que é do interesse desta Associação organizar um jantar entre 
os jovens de Porto Covo e Sines. ----------------------------------------------------------------  

Deliberação:Deliberação:Deliberação:Deliberação:    A Câmara Municipal de Sines congratulaA Câmara Municipal de Sines congratulaA Câmara Municipal de Sines congratulaA Câmara Municipal de Sines congratula----se pela constituição de mais uma se pela constituição de mais uma se pela constituição de mais uma se pela constituição de mais uma 
Associação Juvenil em Sines, concretamente na Freguesia de Porto Covo, o que considera Associação Juvenil em Sines, concretamente na Freguesia de Porto Covo, o que considera Associação Juvenil em Sines, concretamente na Freguesia de Porto Covo, o que considera Associação Juvenil em Sines, concretamente na Freguesia de Porto Covo, o que considera 
de interede interede interede interesse relevante para interacção na Comunidade e sobretudo entre os jovens. Assim, sse relevante para interacção na Comunidade e sobretudo entre os jovens. Assim, sse relevante para interacção na Comunidade e sobretudo entre os jovens. Assim, sse relevante para interacção na Comunidade e sobretudo entre os jovens. Assim, 
a Câmara Municipal de Sines pela atribuição, a título extraordinário, um subsídio no valor a Câmara Municipal de Sines pela atribuição, a título extraordinário, um subsídio no valor a Câmara Municipal de Sines pela atribuição, a título extraordinário, um subsídio no valor a Câmara Municipal de Sines pela atribuição, a título extraordinário, um subsídio no valor 
de 3. 000,00 de 3. 000,00 de 3. 000,00 de 3. 000,00 €.€.€.€.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Ponto 4 Ponto 4 Ponto 4 Ponto 4 ––––    Serviço de Transportes e Parque de Máquinas Serviço de Transportes e Parque de Máquinas Serviço de Transportes e Parque de Máquinas Serviço de Transportes e Parque de Máquinas ––––    pedido de bpedido de bpedido de bpedido de baixa de uma viatura;aixa de uma viatura;aixa de uma viatura;aixa de uma viatura;            

Presente informação dos serviços com o registo de entrada n.º 11017 datado de 09.09.09, 
solicitando baixa no património da viatura Caterpillar 438C, visto que a mesma já não se 
encontra em posse da Câmara. ------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por Deliberação: Aprovado por Deliberação: Aprovado por Deliberação: Aprovado por unanimidade o abate da viatura.unanimidade o abate da viatura.unanimidade o abate da viatura.unanimidade o abate da viatura.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 5 Ponto 5 Ponto 5 Ponto 5 ––––    Andebol Clube de Sines Andebol Clube de Sines Andebol Clube de Sines Andebol Clube de Sines ––––    apoio para deslocação aos Açores;apoio para deslocação aos Açores;apoio para deslocação aos Açores;apoio para deslocação aos Açores;    ----------------------------------------------------------------------------------------        

Presente pedido de apoio financeiro do Andebol Clube de Sines, com o registo de entrada 
20031 datado de 10.09.09, para cobrir as despesas de deslocação, estadia e alimentação dos 
atletas na sua deslocação aos Açores. -----------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de um apoio extraordinário no valor Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de um apoio extraordinário no valor Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de um apoio extraordinário no valor Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de um apoio extraordinário no valor 
de 250,00 de 250,00 de 250,00 de 250,00 €.€.€.€.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 6  Ponto 6  Ponto 6  Ponto 6  ––––    Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira Serviço de Gestão Financeira ––––    Posto de cobrança Posto de cobrança Posto de cobrança Posto de cobrança ––––    Jardim de Infância n.º 1;Jardim de Infância n.º 1;Jardim de Infância n.º 1;Jardim de Infância n.º 1;    ----------------        
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Presente informação dos serviços com o registo de entrada 20197 datado de 14.09.09, que 
se transcreve para os devidos efeitos: -----------------------------------------------------------  

“ Considerando a abertura de uma nova escola básica e de um novo jardim e conforme indicação do Serviço de Educação 
a funcionária Mariana Brissos, até aqui responsável pelo posto de cobrança designado por refeitórios escolares e jardim de 
infância n.º 2, passará a ser responsável apenas pelos refeitórios escolares por isso necessário definir um novo responsável 
para o posto de cobrança jardim de infância n.º 2 que agora passou a ser designado por jardim de infância n.º 1. ------------  

Assim, propõe-se como responsável por este posto de cobrança a funcionária Noélia Isabel Ferreira Duarte Seteiro e 
atribuição de um fundo de caixa no valor de € 50,00, ficando os € 100,00 atribuídos ao anterior posto de cobrança afectos 
apenas aos refeitórios escolares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 14.09.09 “Aprovado datado de 14.09.09 “Aprovado datado de 14.09.09 “Aprovado datado de 14.09.09 “Aprovado ––––    à próxima reunião de Câmara paà próxima reunião de Câmara paà próxima reunião de Câmara paà próxima reunião de Câmara para ratificação”.ra ratificação”.ra ratificação”.ra ratificação”.    ------------------------------------------------        

Ponto 7 Ponto 7 Ponto 7 Ponto 7 ––––    Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines ––––    pedido de apoio financeiro pedido de apoio financeiro pedido de apoio financeiro pedido de apoio financeiro 
para aquisiçãopara aquisiçãopara aquisiçãopara aquisição    de 2 ambulâncias;de 2 ambulâncias;de 2 ambulâncias;de 2 ambulâncias;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Presente ofício da Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines com registo de entrada 
20284, datado de 17.09.09, solicitando apoio para a aquisição de 2 ambulâncias. -------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade para ser considerado Deliberação: Aprovado por unanimidade para ser considerado Deliberação: Aprovado por unanimidade para ser considerado Deliberação: Aprovado por unanimidade para ser considerado no no no no protocoloprotocoloprotocoloprotocolo    aprovado com aprovado com aprovado com aprovado com 
essa Associação no próximo orçamento.essa Associação no próximo orçamento.essa Associação no próximo orçamento.essa Associação no próximo orçamento.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 8 Ponto 8 Ponto 8 Ponto 8 ––––    Serviço de Acção Social Serviço de Acção Social Serviço de Acção Social Serviço de Acção Social ––––    processo de candidatura ao cartão social do muprocesso de candidatura ao cartão social do muprocesso de candidatura ao cartão social do muprocesso de candidatura ao cartão social do munícipe;nícipe;nícipe;nícipe;    

Presente informação do serviço com o registo de entrada 11184, datado de 17.09.09, que se 
transcreve para os devidos efeitos: --------------------------------------------------------------  

“Após análise de 11 processos de candidatura ao cartão social e 5 processos de pedido de renovação, a comissão 
constituída para o efeito considera que os 16 processos, reúnem as condições de acesso necessários, no que respeita a 
rendimentos (art.4, alínea c) do Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Social do Munícipe de Sines. ------------  

Novos processos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Processo 190 – Francisco José da Cruz; ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Processo 191 – Manuel Primo dos Santos; ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Processo 192 – Isabel Conceição Madeira da Luz; ------------------------------------------------------------------------------  

- Processo 193 – Manuel António Lourenço Pacheco; ---------------------------------------------------------------------------  

- Processo 194 – Maria Isabel Limão Lança; --------------------------------------------------------------------------------------  

- Processo 195 – Idália Gerturdes Jacinto;-----------------------------------------------------------------------------------------  

- Processo 196 – Elisa Maria Almeida Figueiredo; --------------------------------------------------------------------------------  

- Processo 197 – Carlos Gonçalves Matias; ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Processo 198 – Melânia Maria Bagulho Negalho; -------------------------------------------------------------------------------  

- Processo 199 – Jacinto Maria Botelho; -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Processo 200 – Adelaide Maria Augusta da Silva Oliveira; ---------------------------------------------------------------------  

Processos renovados: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Cartão Social n.º 017 – Dolores Maria do Nascimento; -------------------------------------------------------------------------  

- Cartão Social n.º 036 – Ângela Fernandes Lopes; -------------------------------------------------------------------------------  

- Cartão Social n.º 101 – Paula Cristina Araújo da Silva Cruz; -------------------------------------------------------------------  

- Cartão Social n.º 105 – Maria Assunção Salgado Tomáz; -----------------------------------------------------------------------  

- Cartão Social n.º 106 – Deolinda Conceição Matos; -----------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 9 Ponto 9 Ponto 9 Ponto 9 ––––    Gabinete Gabinete Gabinete Gabinete JurídicoJurídicoJurídicoJurídico    ––––    Contratação de prestação de serviços dos docentes das Contratação de prestação de serviços dos docentes das Contratação de prestação de serviços dos docentes das Contratação de prestação de serviços dos docentes das 
AEC´S;AEC´S;AEC´S;AEC´S;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Informação do Gabinete Jurídico informando que na sequência da entrada em vigor do DL 
n.º 209/2009, de 03 de Setembro, é necessário que a contratação dos docentes das AEC´S 
seja precedida de deliberação de Câmara, “ a celebração de contratos de avença e tarefa 
com pessoas singulares nas condições referidas o n.º 4 do artigo 35º da lei n.º 12-A/2008, de 
27 de Fevereiro, depende de deliberação favorável do órgão executivo”. ---------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.Deliberação: Aprovado por unanimidade.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

III III III III ----    ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO: ENCERRAMENTO:     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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 11:45 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Presidente, 

_________________________________ 


