ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 15/2005 DE 27 DE JULHO DE
2005 (PÚBLICA)

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr.ª Vereadora Dr.ª Sofia Nunes Bernardes
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Faltou à presente reunião, o Senhor Vereador Jorge Manuel Cova
Veigas, por motivos de ordem profissional tendo a Câmara por unanimidade
deliberado justificar a referida falta.

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
O Senhor Presidente propôs que fossem incluídos na ordem de
trabalhos os seguintes pontos:
- “CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
VILA NOVA DE OLIVEIRINHA/COMPARTICIPAÇÃO NO PROJECTO DE
ARQUTECTURA/DISPONIBILIZAÇÃO DE VERBA AO ABRIGO DA ALÍNEA
A) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO;
- CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO À VIGILÂNCIA MÓVEL NOS
ESPAÇOS RURAIS/BRIGADAS AUTÁRQUICAS DE VOLUNTÁRIOS 2005”.
Dado o carácter urgente dos assuntos propostos, foi a referida
proposta aprovada por unanimidade.
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INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Escola de Música: - Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes
salientando a participação
Biblioteca,

nas comemorações do

4.º

aniversário da

do Grupo “ BE FLAT TRIO “, da Escola de Música de Santa

Comba Dão.
Tratando-se de uma escola que envolve um elevado número de
crianças e jovens, propôs um intercâmbio com os jovens do concelho de
Tábua interessados na aprendizagem de música de qualidade.
A Câmara tomou conhecimento.
Análises de água aos fontanários: - Ainda no seguimento da sua
intervenção e na qualidade de Delegada de Saúde, informou dos pedidos que
lhe foram formulados pelos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de
Tábua e Covas relacionados com a análise da água de fontanários.
Uma vez que o Laboratório da Sub-Região de Saúde de Coimbra se
encontra encerrado para obras e a Delegação Regional de Saúde do Centro
não informou, até ao momento, quais os Laboratórios onde as referidas
análises possam ser efectuadas,

recorreu às Águas do Planalto que se

prontificaram a analisar aquelas águas.
Sendo a seca meteorológica uma realidade sentida em todo o território
nacional e que, segundo as previsões, poderá prolongar-se até ao Outono,
apela para que sejam tomadas medidas de forma a sensibilizar os
consumidores e população em geral para a necessidade de se reduzirem os
consumos de água.
Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara informou não estar
alheio à situação pelo que irão ser tomadas
através dos meios disponíveis e adequados.
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as necessárias providências

II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA.
01.– APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 13 DE JULHO DE 2005;
DELIB. N.º 351 - Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE AJUDA DOS PROGRAMAS
OPERACIONAIS DE ÂMBITO REGIONAL/MEDIDA AGRIS/ACÇÃO 3:
GESTÃO SUSTENTÁVEL E ESTABILIDADE ECOLÓGICA DAS
FLORESTAS/SUB-ACÇÃO 3.4: PREVENÇÃO DE RISCOS PROVOCADOS
POR AGENTES BIÓTICOS E ABIÓTICOS;
DELIB. N.º 352 - Presente o contrato respeitante à execução do projecto n.º
2004.30.002275.5, integrado na Acção 3 – Gestão Sustentável e Estabilidade
Ecológica das Florestas da Medida AGRIS, que se dá por reproduzido,
celebrado entre o IFADAP – Instituto de Financiamento e Apoio ao
Desenvolvimento da Agricultura e Pescas e a Câmara Municipal de Tábua,
através do qual é atribuído à Autarquia incentivo financeiro sob a forma de
subsídio não reembolsável, no montante de 1.147.387,19€, correspondente a
100% das despesas elegíveis, comparticipado em 75% pelo FEOGA –
Orientação e o remanescente pelo Estado Português.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar
o acto de assinatura do mesmo praticado pelo Senhor Presidente da Câmara.
03. – PROJECTO CARTA SOCIAL DA BEIRA SERRA/ADIBER;
DELIB. N.º 353 - Presente a informação n.º 40/05, da Dr.ª Paula Duarte, da
DAESC, datada de 28 de Junho p.p., que se dá por reproduzida, relativa ao
projecto “Carta Social da Beira Serra”, promovido pela ADIBER, que tem por
objectivo fazer uma caracterização sócio-geográfica dos concelhos de Arganil,
Góis, Oliveira do Hospital e Tábua em seu entender, digno de ser apoiado
financeiramente pelo Município.
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Prestados os esclarecimentos necessários pela Senhora Vereadora,
Dr.ª Sofia Bernardes e atendendo aos objectivos do projecto, constantes na
referida informação, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir à ADIBER
uma verba no valor de 2.350,00€ (dois mil trezentos e cinquenta euros), já
previamente cabimentada por despacho do Senhor Vice-Presidente da
Câmara.
04. – FESTIVAL DA JUVENTUDE/PAGAMENTO DE DESPESAS;
DELIB. N.º 354 - Na sequência da deliberação tomada na reunião ordinária da
Câmara de 13 de Julho p.p., foram presentes as informações n.ºs 57/05,
59/05 e 60/05, da Dr.ª Paula Neves, da DAESC, datadas de 14 de Julho p.p.,
que se dão por reproduzidas, descriminando as diversas despesas a suportar
pela Câmara Municipal com o Festival da Juventude, a levar a efeito nos
próximos dias 27 e 28 de Agosto, que rondarão o valor total de 23.850,00€,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Apreciado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade, autorizar a
realização das mencionadas despesas e ainda que a cabimentação
orçamental seja efectuada pontualmente, à medida que sejam presentes
documentos de despesa legalmente válidos.
Sobre este assunto, interveio o Senhor

Vereador Mário Loureiro

louvando a natureza destes eventos e propondo a sua realização anualmente,
como forma de cativar os nossos jovens.
05. – FESTA “VIVA TÁBUA 2005”;
DELIB. N.º 355 - Presente a informação n.º 58/05, da Dr.ª Paula Neves, da
DAESC, que se dá por reproduzida, propondo a realização de uma festa , de
cariz cultural denominada “ Viva Tábua 2005”, numa promoção conjunta da
Câmara Municipal, dos Grupos Desportivos Tabuense e Tourizense e do Allô
Allô – Relax Bar, para os dias 12 e 13 de Agosto, que contará com diversas
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actividades artísticas como: - música, poesia, demonstrações de percussão,
animação de rua, teatro, música rock, dança, jogos tradicionais e futebol.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado com cinco
votos a favor e uma abstenção da Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Bernardes,
concordar com o pagamento directo aos Grupos intervenientes no evento,
sendo que a verba a despender nunca ultrapassará os 5.000,00€.
Quanto à abstenção, a Senhora Vereadora Dr.ª Sofia Bernardes
justifica-a, sublinhando que a referida festa, em seu entender, devia integrar o
Festival da Juventude agendado para os dias 27 e 28 de Agosto, evitando-se
desta forma duplicação de despesas e trabalhos.
06. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 356 - Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Luís Miguel Pereira Dinis.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

prestou

os

necessários

esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, ratificar o acto de celebração do
referido acordo de actividade ocupacional.

DELIB. N.º 357 - Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Manuel Felisberto Abrantes Sampaio.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

prestou

os

necessários

esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, ratificar o acto de celebração do
referido acordo de actividade ocupacional.
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DELIB. N.º 358 - Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria Armanda Santos Costa.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

prestou

os

necessários

esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, ratificar o acto de celebração do
referido acordo de actividade ocupacional.
07. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 359 – Presente uma lista de processos de obras particulares, de 1
de Junho p.p., submetida a despacho, documento que se dá por reproduzido
e distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
08. – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 360 - Presente o processo de licenciamento de obras n.º 76/04 –
SAD/40/008,que se dá por reproduzido, em que é requerente a firma Cima –
Centro de Inspecções Mecânicas Automóveis , S.A,.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo ao parecer
favorável da Senhora Eng.ª Luísa Camacho, foi deliberado por unanimidade,
em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos,
aprovar o projecto de arquitectura relativo à obra de alteração e ampliação de
edifício existente para Lar de 3.ª Idade, localizado no lugar e freguesia de
Midões, concelho de Tábua, com os condicionalismos constantes do parecer
técnico.
DELIB. N.º 361 - Presente o processo de licenciamento de obras n.º 116/05 –
SAD/40/014,que se dá por reproduzido, em que é requerente a Santa Casa
da Misericórdia de Tábua.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e da Senhora Eng.ª
Luísa Camacho, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta
parte da acta para produção de efeitos imediatos, aprovar

o projecto de

arquitectura relativo à obra de alteração e ampliação de edifício hospitalar
para unidade de prestação de cuidados de saúde, localizado no lugar,
freguesia e concelho de Tábua.

INFORMAÇÃO PRÉVIA:
DELIB. N.º 362 - Presente o processo de licenciamento de obras n.º 48/05 –
SAD/30/014,que se dá por reproduzido, em que é requerente Armando
Fernandes Costa.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e do Senhor Eng:º José
Lima, com a concordância da Senhora Eng.ª Luisa Camacho, foi deliberado
por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de
efeitos imediatos, aprovar o pedido de informação prévia relativo à operação
de loteamento urbano, localizado em Fundo de Vila, freguesia e concelho de
Tábua, com os condicionalismos constantes da informação técnica n.º 64/05
de 28 de Junho p.p.
09. – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE VALA PARA COLOCAÇÃO
DE CONDUTA DE GÁS – PASSEIO DA AVENIDA DE COIMBRA – TÁBUA;
DELIB. N.º 363 - Presente o requerimento da RCGÁS – Redes de Gás do
Centro, Ld.ª, com sede em Viseu, na Rua Serpa Pinto, n.º 64, acompanhado
do respectivo projecto, documentos que se dão por reproduzidos, requerendo
autorização para abertura e tapamento de vala no passeio da Av. de Coimbra,
na Vila de Tábua, para colocação de uma rede de gás destinada a abastecer
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os Edifícios Gémeos, propriedade da empresa Estrela Beirã-Gestão de
Imóveis, Ld.ª.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo ao parecer
favorável da Eng.ª Luísa Camacho, decorrente da autorização prestada pela
Direcção Regional da Economia do Centro, foi deliberado por unanimidade,
autorizar a RCGÁS – Redes de Gás do Centro, Ld.ª a proceder à execução
da obra em questão.
10. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 364 - Presente o auto de medição n.º 1 de trabalhos contratuais da
firma Pavicoimbra – Construções, Lda. da obra “Pavimentação do Parque de
Estacionamento do Arinte”, no valor de 11.905,80 € (onze mil, novecentos e
cinco euros e oitenta cêntimos), acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

DELIB. N.º 365 - Presente o auto de medição n.º 2 de trabalhos contratuais
da firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda. da obra “Construção da
Rede de Águas Residuais – Fundo de Vila e Abastecimento de Água a Fundo
de Vila”, no valor de 19.163,32 € (dezanove mil, cento e sessenta e três euros
e trinta e dois cêntimos), acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

DELIB. N.º 366 - Presente o auto de medição n.º 2 de trabalhos contratuais da
firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Lda. da obra “Execução de Infraestruturas de Drenagem de Águas Residuais Pluviais na Rua Principal de
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Tábua”, no valor de 39.969,31 € (trinta e nove mil, novecentos e sessenta e
nove euros e trinta e um cêntimos), acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

DELIB. N.º 367 - Presente o auto de medição n.º 4 de trabalhos contratuais da
firma Redáguas – Sociedade de Construções, Lda. da obra “Abastecimento
de Água a Gândara de Espariz - Espariz”, no valor de 9.807,61 € (nove mil,
oitocentos e sete euros e sessenta e um cêntimos), acrescidos de I.V.A. à
taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

DELIB. N.º 368 - Presente o auto de medição n.º 1 de trabalhos contratuais da
firma Pavicoimbra – Construções, Lda. da obra “Pavimentação de Caminhos
nas Freguesias de Candosa e S. João da Boavista”, no valor de 11.264,68 €
(onze mil, duzentos e sessenta e quatro euros e sessenta e oito cêntimos),
acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
DELIB. N.º 369 - Presente o auto de medição n.º 1 de trabalhos contratuais da
firma

Socongo

–

Sociedade

Construções

Gouveias,

Lda

da

obra

“Pavimentação de Caminhos na Freguesia de Tábua”, no valor de 9.111,95 €
(nove mil, cento e onze euros e noventa e cinco cêntimos), acrescido de I.V.A.
à taxa legal em vigor.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
11. – TRABALHOS A MAIS;
DELIB. N.º 370 - Presente a informação n.º 16/2005 de 25 de Julho p.p. da
Senhora Eng.ª Luísa Camacho, que se dá por reproduzida, relativa à
Empreitada de “Abastecimento de Água a Gândara de Espariz - Espariz”,
propondo a aprovação da realização de trabalhos a mais pela firma Redáguas
– Sociedade Construções, Lda., no valor de 8.871,78 € (oito mil, oitocentos e
setenta e um euros e setenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar a referida proposta.
12. – 10.ª PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 7.ª
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DE PLANO DO
ANO DE 2005/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 371 - Presente a 10.ª Alteração ao Orçamento do ano de 2005,
anexa à informação n.º 43/RSF/05, de 14 de Julho p.p., resultante de
solicitações da SCA, DOUMA e do SPAPSG, documentos que se dão por
reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração ao Orçamento efectuada ao abrigo
do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada em reunião de
Câmara de 13 de Agosto p.p.
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Presente a 7.ª Alteração às Grandes Opções do Plano, anexa às
informações n.ºs 26/RSF/05 e 43/RSF/05, de 14 de Julho p.p., resultante de
solicitações da SCA, DOUMA e do SPAPSG, documentos que se dão por
reproduzidos.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar a referida alteração ao Orçamento efectuada ao abrigo
do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro e cuja delegação de competências foi aprovada em reunião de
Câmara de 13 de Agosto p.p.
13. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 372 - Presente a informação n.º 14/SETL/05, de 22 de Julho p.p.,
da Secção de Expediente, Taxas e Licenças, que acompanha um conjunto de
facturas, documentos que se dão por reproduzidos, relativa ao assunto em
referência.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, autorizar o processamento das facturas constantes daquela
informação.
14. – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA;
DELIB. N.º 373 - Presente o resumo diário de tesouraria n.º 141, de 26 de
Julho p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
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15. – CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
VILA NOVA DE OLIVEIRINHA/COMPARTICIPAÇÃO NO PROJECTO DE
ARQUTECTURA/DISPONIBILIZAÇÃO DE VERBA AO ABRIGO DA ALÍNEA
A) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO;
DELIB. N.º 374 - Presente o ofício n.º 116/DIR/05, da Direcção da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, datado
de 20 de Julho p.p., que se dá por reproduzido, solicitando apoio no
pagamento do projecto de arquitectura e especialidades relativo à obra de
construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Oliveirinha.
Considerando que a execução da referida obra se encontra atrasada
relativamente ao previsto, mas que se mostra imprescindível manter o apoio
na execução dos meios necessários ao arranque efectivo da mesma, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para a produção de efeitos imediatos, atribuir a verba de 25 000,00 € (vinte e
cinco mil euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila
Nova de Oliveirinha, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro.
Considerando ainda o atraso na execução física da obra atrás já
mencionado, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta
parte da acta para a produção de efeitos imediatos, que seja libertada a
cabimentação de 25 000,00 € (vinte e cinco mil euros) referente ao protocolo
celebrado em 28 de Maio de 2001, e a mesma seja utilizada para a
transferência do presente apoio financeiro. O montante libertado (vinte e cinco
mil euros) deve ser inserido, na mesma rubrica, na dotação a definir para o
ano de 2006.
Por impedimento legal, o Senhor Vereador, Eduardo Pereira, ausentouse da sala, não participando na votação.
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16. – CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO À VIGILÂNCIA MÓVEL
NOS ESPAÇOS RURAIS/BRIGADAS AUTÁRQUICAS DE VOLUNTÁRIOS
2005;
DELIB. N.º 375 - Presente a informação n.º 04/2005, da Senhora Eng.ª
Sandra Tapadas, do Gabinete Técnico Florestal, datado 6 de Julho p.p.,
elaborada na sequência do fax n.º 235.410.347, de 1 de Julho p.p., da
Direcção-Geral dos Recursos Florestais, que dá conhecimento da aprovação
da candidatura ao “Programa de Apoio á Vigilância Móvel nos Espaços Rurais
– Brigadas Autárquicas de Voluntários/2005 “, cabendo ao município de
Tábua a verba de 11.780,06 €, caso a vigilância fosse efectuada a partir do
mês de Julho, conforme documentos que se dão por reproduzidos.
Considerando que o mês de Julho está a terminar e dada a
necessidade urgente de pôr em prática o referido projecto, propõe que seja
efectuado o recrutamento de seis voluntários para integrarem as brigadas
autárquicas, consultando-se para o efeito os Presidentes das Juntas de
Freguesia de Pinheiro de Côja, Meda de Mouros, Mouronho e Carapinha,
cujas localidades são consideradas de risco, de forma a que o Município
possa usufruir da verba de 9.793,99€.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, em
minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos imediatos, que o
Gabinete Técnico Florestal proceda ao recrutamento de voluntários para
integrarem as referidas brigadas, com inicio de funções a partir do próximo dia
1 de Agosto, nos termos propostos na referida informação.

III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO.
DELIB. N.º 376 - Presente o munícipe Fernando Martins Figueiredo, residente
na Catraia de Mouronho, freguesia de Mouronho, deste concelho que aguarda
ligação de água à sua habitação há cerca de 5 anos. Como até ao momento a
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situação se mantém inalterável, solicita os bons ofícios da Câmara para a sua
resolução, uma vez que a conduta se encontra junto ao Café “Tleira”.
Sobre o assunto interveio o Senhor Vereador, Serafim Martins
esclarecendo que a situação ainda não foi resolvida pelo facto da água não
ter pressão.
Interveio, ainda, o Senhor Presidente da Câmara solicitando ao referido
munícipe que compareça em outra reunião, dado que precisa de se inteirar,
junto dos Serviços competentes da Câmara, do que efectivamente se passa,
a fim serem tomadas as providências necessárias à resolução do problema
exposto.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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