MUNIC!PIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

============================ ATA N. °4/2022============================
------ REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGA- REALIZADA NO DIA
F E VEREIRO DE 2 022:

11 DE

------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniu ordinariamente a
Câmara Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença do Excelentíssimo
Presidente da Câmara, António Carlos da Costa Camilo que presidiu e dos Senhores Vereadores
Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa, VicePresidente da Câmara, António Francisco Oliveira Pires Cardoso e Maria Manuela Barreiros
Nunes Serrão de Faria V eiga. ------------------------------------------------------------------------------------------ Estiveram presentes o Senhor Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente,
Acácio Galrinho Nunes e a Senhora Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Ana
Catarina Ferreira Cristino a fim de prestarem quaisquer esclarecimentos. -------------------------------------- A reunião foi secretariada e ata redigida pela Assistente Técnica, Isabel Maria da
Conceição Centeio Gameiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- Abertura oficial da reunião: ----------------------------------------------------------------------------- Às dezasseis horas e vinte minutos, verificando-se a existência de quórum o
Excelentíssimo Presidente da Câmara deu início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos:------------ Ponto Vm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Apoio à Presidência:------------------------------------------------------------------------ 1.1 - Aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa 2021----------------------------------------------------- 1.2- 1." Alteração Modificativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de
2022------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3- Proposta de alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança ---------------- 1.4 - Relatório anual sobre a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão 2021
- tomada de conhecimento -----------------------------------------------------------------------------------Página 1 de 12
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---------- 1.5 - Relatório de Auditoria Interna 2021 - tomada de conhecimento -------------------------------- 1.6 - Plano de Prevenção de Riscos de Gestão Corrupção e Infrações Conexas 2022 ------------ 1.7 - Plano de Auditoria Interna 2022 -------------------------------------------------------------------- Ponto Dois -------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças:----------------------------------------------------------------- 2.1 - Campanha de esterilização de cães e gatos - ICNF 2021 ----------------------------------------- Reembolso à AP ABA: --------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente:------------------------------------------------------------- 3.1 - Emissão de certidão de ampliação de número de compartes ------------------------------------- 3.2 - Protocolo a celebrar entre o Município da Golegã e a Escola D. Maria II para formação prática em contexto de trabalho curso profissional de técnico de informática de Gestão
(l'ível 4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Quatro ---------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social:--------------------------------------------------------------------------- 4.1- Proposta de contrato para comparticipação dos passes escolares dos alunos do
ensino secundário para o ano de 2022 -------------------------------------------------------------------------------- 4.2 - Candidatura ao Apoio Financeiro ao Arrendamento Habitacional------------------------------- Processo ARR04/2022 --------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 - Candidatura ao Incentivo à Natalidade:-------------------------------------------------------------- 4.3.1 - Processo NA T 0512022 ----------------------------------------------------------------------------- 4.3.2 - Processo NAT 06/2022 ----------------------------------------------------------------------------- 4.3.3 - Processo NAT 0712022------------------------------------------------------------------------------ 4.3.4 - Processo NA T 0812022 ----------------------------------------------------------------------------- 4.4 - Agrupamento de Escolas da Chamusca ---------------------------------------------------
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---------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes a visita ao Museu Mestre Martins
C:orreia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.5 - Doações à Biblioteca José Saramago:---------------------------------------------------------------- 4.5.1 - Doação de livros ------------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2 - Doação de livros ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1 - Aprovação de deliberações em minuta -------------------------------------------------------------- Período antes da ordem do dia:-------------------------------------------------------------------------- Aprovação da ata:------------------------------------------------------------------------------------------ APIt()"A<;i\() IlA A1rA: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da C:âmara solicitou a dispensa da leitura da atas números
2 e 3 referentes às reuniões ordinária e à reunião pública ordinária da C:ãmara Municipal da
Golegã realizadas no dia 14 de janeiro de 2022 e no dia 28 de janeiro de 2022, respetivamente
uma vez que as mesmas tinham sido enviadas, digitalmente a todos os membros do Executivo
Municipal, tendo sido ambas aprovadas, por unanimidade. ------------------------------------------------------- Ilisponibilidade de 1resouraria: -------------------------------------------------------------------------- A C:âmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 292.490,23€ (Duzentos e noventa e dois mil
quatrocentos e noventa euros e vinte e três cêntimos);------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 243. 770,07€ (Duzentos e quarenta e três mil setecentos e
setenta euros e sete cêntimos);----------------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 48.720,16€ (Quarenta e oito mil setecentos e vinte euros e
dezas sei s cêntim os) .----------------------------------------------------------------------------------------------------- Período de intervenção dos membros do Executivo Municipal: ---------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da C:âmara deu a palavra aos Senhores" ereadores para
tratamento de assuntos gerais da autarquia: -------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da C:âmara agradeceu ter sido aceite a alteração da hora da
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reunião e deu conhecimento que a iniciativa de realizar testagem ao Covid 19 tcrmina na próxima
segunda-feira, tendo também sido feita nas freguesias de Azinhaga e Pombalinho.--------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu conhecimento que a próxima sessão
ordinária da Assembleia Municipal realizar-se-á no dia 28 de fevereiro de 2022.----------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara informou que o CAE do Município da Golegã
foi acrescentado e que também suporta o CAE referente ao ginásio.--------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara disse que estiveram reunidos com as
associações culturais e desportivas do concelho e que houve uma boa aceitação da parte das
referidas associações.---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
verificaram que na Ponte do Cação na Azinhaga existe um abatimento de terras e que quando se
cruzam dois veículos um tem que ir para onde está a abater e que no Pombalinho, no cruzamento
da Estrada Municipal 10 com a Estrada Municipal 585 se encontra há algum tempo um sinal
caído.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque deu
conhecimento que no Picadeiro Central a tela está a começar a aparecer e solicitou que os
serviços tentassem perceber o que é que, na sequência da instalação do gás natural no Largo de
St. o Isidro não fi cou, devidamente reposto. -------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Francisco Pires Cardoso disse que teve conhecimento que
tinha sido enviado um pedido de estacionamento mais perto da residência na Rua Carlos Mendes
Gonçalves para não ser assaltado e que não teve resposta. -------------------------------------------------------- Acerca da reunião com as associações do concelho, o Senhor Vice-Presidente da
Câmara disse que ficou combinado enviar às associações desportivas o regulamento de apoio às
essas associações para saber a opinião das mesmas.---------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara também deu conhecimento que os serviços estão
prepara a candidatura a um programa que foi agora aberto e que está relacionado com o Turismo
do Alentejo e Ribatejo para apoiar eventos com impacto na região e que e que a Associação
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Feira Nacional do Cavalo vai candidatar-se a este programa, pretendendo-se reduzir os custo que
o Município tem com a realização do evento. ----------------------------------------------------------------------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- I'onto lJm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Apoio à I'residência: ----------------------------------------------------------------------- 1.1 - Aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa 2021 :----------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara para aprovação o Mapa de Fluxos de Caixa 2021.-------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que se
o documento tivesse que ser enviado para a Assembleia Municipal deveria ter deveria ter um
preâmbulo que o enquadrasse juridicamente. ----------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no art.o 130.° da Lei do
Orçamento de Estado para 2021, aprovar o Mapa de Fluxos de Caixa 2021, bem como nos termos do disposto no art.o 130.° da Lei do Orçamento de Estado para 2021, articulado com a alínea
c) do n.ol do art.o 33.° da Lei n.075/2013, de 12 de setembro submeter o documento à aprovação
da Assembleia Municipal, conforme estabelecido na alínea a) do n.OI do art.o 25.° do citado diploma legaL------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.2- L" Alteração Modificativa às Grandes Opções do I'lano e Orçamento para o
ano de 2022: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a 1." Alteração Orçamental Modificativa às Grandes Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2022.------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a I: Alteração Orçamental Modificativa
às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2022, bem como nos termos do disposto
no art.o 130.° da Lei do Orçamento de Estado para 2021 , articulado com a alínea c) do n.OI do
art.o 33.° da Lei n.075/2013, de 12 de setembro submetê-Ia à aprovação da Assembleia Municipal, conforme estabelecido na alínea a) do n.OI do art.o 25.° do citado diploma legaL------------------------- 1. 3- I'roposta de alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança:
---------- Foi presente à Câmara a proposta de alteração ao Regulamento do Conselho Municipal
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de Segurança I. a Alteração Orçamental Modificativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento
para o ano de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Excelentíssimo Presidente referiu que o documento tinha sido presente à reunião
ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 5 de novembro de 2021, tendo,
posteriormente sido enviado para inquérito público e que não houve nenhuma sugestão.-------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao Regulamento
do Conselho Municipal de Segurança, bem como remeter o documento à aprovação da
Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------1.4 - Relatório anual sobre a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão
2021: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara para tomada de conhecimento o Relatório anual sobre a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão 2021.------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório anual sobre a execução do Plano de
Prevenção de Riscos de Gestão referente ao ano de 2021.--------------------------------------------------------- 1.5 - Relatório de Auditoria Interna 2021: ------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara para tomada de conhecimento o Relatório de Auditoria Interna
2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
queriam deixar uma palavra aos funcionários, que em anos tão dificeis como aqueles que se têm
vivido, tinham conseguido dar a esta casa o melhor que existe neles e que, face ao que está plasmado no relatório percebe-se que dia a dia, hora a hora, apesar de todas as dificuldades houve
sempre a preocupação de melhorar serviços. A Senhora Vereadora solicitou ao Chefe da DOUA
e à Chefe da DAF e ao Senhor Presidente da Câmara que desse conhecimento à Chefe da DIS
para que fossem transmitidos os parabéns aos funcionários pelo trabalho que têm feito em prol
da Câmara Municipal da Golegã e do Concelho da Golegã.------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referiu que é
muito interessante perceber através dos relatórios de auditoria interna como é que se consegue
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melhorar o que só é possível através dos funcionários e, acima de tudo dos chefes de divisão que
têm sido essenciais na melhoria dos serviços.----------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
uma das" críticas" que é feita neste relatório prende-se com a avaliação do desempenho, o que
consideram uma crítica injusta aos chefes de divisão, uma vez que os tempos de pandemia não
ajudaram em nada a este processo e o próprio processo do SIADAP também não, pelo que querem registar em ata, para memória futura, que os chefes de divisão não são tão responsáveis por
não se terem cumprido os prazos e que são um bocadinho exagerados os considerandos feitos em
relação ao SIAD AP .---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque apontou um
erro na página 16 que refere Divisão Municipal de Administração Interna que não existe, em vez
de Divisão Municipal de Administração e Finanças e, em relação ao ponto I. na página 19, disse
que pensava que a Senhora Auditora tinha extravasado um bocadinho aquilo que devia dizer,
porque têm consciência que há funcionários que, entretanto entraram para a Escola e que não
têm formação, mas grande parte dos funcionários que estão afetos à Escola têm formação e que
deve constar" Algum pessoal não docente ".------------------------------------------------------------------------ Acerca da página 16 a Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha
Duque disse que não podiam aceitar a justificação que é apresentada que a redução de horas extraordinárias "teve como cenário o ano de 2020", mas sim o ano de 2019 e, na página 29 gostava
que fosse revista a recomendação do ponto I, proceder à constante revisão em vez de " Rever
frequentemente".------------------------------------------------------------------------------------------------- A recomendação da página 33, ponto I, a Senhora Vereadora Senhora Vereadora Ana
Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque pensa que não se deve manter, tendo a Chefe da
DAF dito que os dados não foram validados pela DGAL, por causa do software. ---------------------------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Auditoria Interna referente ao ano de
2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.6 - Plano de Prevenção de Riscos de Gestão Corrupção e Infrações Conexas
2022: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 7 de 12
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---------- Foi presente à Câmara o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão Corrupção e Infrações
Conexas 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara aprovou, por unanimidade, o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão
Corrupção e Infrações Conexas referente ao ano de 2022. -------------------------------------------------------- 1.7 - Plano de Auditoria Interna 2022: ----------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o Plano de Auditoria Interna 2022. -------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Auditoria Interna referente
ao ano de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois --------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças:----------------------------------------------------------------- 2.1 - Campanha de esterilização de cães e gatos - ICNF 2021 ------------------------------------ Reembolso à APABA: -------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.O 1796, datada de 2 de fevereiro de 2022, sobre o
pagamento da Campanha de esterilização de cães e gatos - ICNF 2021.---------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o reembolso de 1.690,00€ à Associação
APAI3A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente:------------------------------------------------------------- 3.1 - Emissão de certidão de ampliação de número de compartes: ------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 10, datada de 30 de janeiro de 2022, sobre o
pedido de emissão de certidão de ampliação de número de compartes.------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, deferir o pedido de emissão de certidão de compropriedade relativa ao
prédio inscrito na matriz predial rústica da freguesia da Golegã sob o número 63 da Secção T e
inscrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o n.o 609/18700307, uma vez que da
operação não resulta a divisão do prédio, nem a violação do disposto no artigo 54" da Lei
64/2003 , de 23 de agosto, nem do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.-------------------Página 8 de 12
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---------- 3.2 - Protocolo a celebrar entre o Município da Golegã e a Escola D. Maria 11 para
formação prática em contexto de trabalho curso profissional de técnico de informática de
Ge stã o (Ní veI 4): ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o Protocolo a celebrar entre o Município da Golegã e a Escola D.
Maria II para formação prática em contexto de trabalho curso profissional de técnico de informáti ca de Gestão (Nível 4). ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município
da Golegã e a Escola D. Maria II para formação prática em contexto de trabalho curso profissional de técnico de informática de Gestão (Nível 4).----------------------------------------------------------------- Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Intervenção Social:--------------------------------------------------------------------------- 4.1- Proposta de contrato para comparticipação dos passes escolares dos alunos do
ensino secundário para o ano de 2022: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 987, datada de 1 de fevereiro de 2022, sobre a
proposta de contrato para comparticipação dos passes escolares dos alunos do ensino secundário
no ano de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha perguntou ao Senhor Presidente se a

Câmara Municipal iria continuar a suportar a totalidade dos passes escolares dos alunos do
ensino secundário, apesar de só ser comparticipada pela CIMIL T em 50%., tendo o Presidente
respondido que a Câmara Municipal iria continuar a totalidade dos referidos passes escolares.------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de contrato a celebrar entre a
CIML T e o Município da Golegã para comparticipação dos passes escolares dos alunos do
ensino secundário no ano de 2022, através do PART.-------------------------------------------------------------- 4.2 - Candidatura ao Apoio Financeiro ao Arrendamento Habitacional:----------------------- Processo ARR04/2022: ------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 1733, datada de I de fevereiro de 2022, sobre o
processo ARR04/2022.----------------------------------------------------------------------------------------Página 9 de 12
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o art.o 14 do Capítulo III do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e nos termos da
informação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARR04/2022 uma comparticipação
mensal de 50,00€, para apoio financeiro da renda mensal da sua habitação.----------------------------------- 4.3 - Candidatura ao Incentivo à Natatidade:--------------------------------------------------------- 4.3.1 - Processo NAT OS/2022:---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 1588, datada de 28 de janeiro de 2022, sobre o
processo NATO 5/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara
deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao Processo
NAT05/2022 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.---------------------------------------- 4.3.2 - Processo NA T 06/2022: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 1586, datada de 28 de janeiro de 2022, sobre o
processo NA T 06/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara
deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao Processo
NA T06/2022 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.---------------------------------------- 4.3.3 - Processo NA T 07/2022:---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 1585, datada de 28 de janeiro de 2022, sobre o
processo NAT 07/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao Processo NAT07/2022
e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.--------------------------------------------------------- 4.3.4 - Processo NAT 08/2022: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 1861 , datada de 3 de fevereiro de 2022, sobre o
processo NAT 08/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------
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---------- De acordo com o Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara
deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao Processo
NAT0812022 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.-------------------------------

---------- 4.4 - Agrupamento de Escolas da Chamusca ---------------------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes a visita ao Museu Mestre
Martins Correia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 1579, datada de 28 de janeiro de 2022, sobre o
pedido de isenção solicitado pelo Agrupamento de Escolas da Chamusca. ------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Agrupamento de Escolas da Chamusca
do pagamento das taxas municipais referentes às visitas ao Museu Mestre Martins Correia.----------------- 4.5 - Doações à Biblioteca José Saramago:------------------------------------------------------------- 4.5.1 - Doação de livros: ----------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n. o 1292, datada 24 de janeiro de 2022, sobre a
doação de livros à Biblioteca José Saramago. ----------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 4.5.2 - Doação de livros: ----------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 1552, datada 28 de janeiro de 2022, sobre a
doação de livros à Biblioteca José Saramago. ----------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- Ponto Cinco -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1 - Aprovação de deliberações em minuta:----------------------------------------------------------- Nos termos do n.o3 do art. o 57. 0 da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado,
por unanimidade, para que produza, efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos
pontos 1.1 , 1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,2.1 , 3.1 , 3.2, 4.1 , 4.2, 4.3.1 , 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4, 4.5.1 ,
4.5.2 e 5.1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Encerramento da reunião: -----------------------------------------------------------------------
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---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara
encerrada a reunião, quando eram dezassete horas e cinco minutos mandando que se lavrasse a
presente ata que vai ser assinada por si e que eu Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro,
escrevi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------

o Presidente da Câmara Municipal

(

A Secretária da Reunião

(Isabel Gameiro)
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