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Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Abrantes – Ata nº 13/2021 

Data – 30-06-2021 

Início – 09.30 horas 

Local – Cidade de Abrantes, no auditório do Edifício Pirâmide – Alto de Santo António 

Termo – 00.00 horas 

 

Presenças: 

 

Presidente  

Vereadores  

 

 

 

 

 

 

 

ORDEM DO DIA 

(artigo 53º do Regime Jurídico da Autarquias Locais, anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro) 

 

 

 

1. Gabinete de Apoio à Presidência 

 

GAP - Nº 01 – Para conhecimento, o Presidente da Câmara, apresentou o ofício nº 30 da 

Assembleia Municipal, de 22 de junho de 2021, que remete as seguintes deliberações aprovadas 

em minuta e os respetivos processos relativos à ordem de trabalhos da sessão ordinária daquele 

órgão que decorreu no passado dia 18 de junho: - PG  

 

- Prestação de Contas 2020: 

a) – Câmara Municipal de Abrantes; 

b) - Serviços Municipalizados de Abrantes; 

 

- Prestação de Contas Consolidadas relativas ao ano 2020;  

 

- 1ª Revisão Orçamental (alteração orçamental modificativa), aos documentos previsionais de 

2021 – Serviços Municipalizados de Abrantes; 

 

- Autorização da despesa no montante de 5.566,00€ (cinco mil quinhentos e sessenta e seis 

euros) para aquisição de cal branca, para fornecimento às juntas de freguesia do Concelho, no 

âmbito da Campanha da Cal 2021;  
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– Estratégia Local de Habitação do Concelho de Abrantes; 

 

- Regulamento do FINABRANTES - Programa de Apoio às Coletividades do Concelho de Abrantes; 

 

– Aprovação do Relatório Final de Avaliação do PEM – Projeto Educativo Municipal de Abrantes; 

 

- Autorização da assunção de compromisso plurianual para "Fornecimento de refeições 

confecionadas em refeitórios escolares dos estabelecimentos do pré-escolar, ensino básico e 

secundário do concelho de Abrantes – Retificação da deliberação da Assembleia Municipal de 30 

de abril de 2021; 

 

– Autorização da assunção de compromisso plurianual da despesa a realizar com o contrato a 

celebrar para “Aquisição de energia elétrica para diversas instalações municipais, em Baixa 

Tensão Especial e Média Tensão, no montante anual de 285.000,00€ (duzentos e oitenta e cinco 

mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor; 

 

– Autorização da assunção de compromisso plurianual para “Prestação de Serviços na Área de 

Seguros”, no montante de 534.900,00€ (quinhentos e trinta e quatro mil e novecentos euros) 

para os 36 meses de vigência do contrato. 

 

Tomado conhecimento. 

 

 

GAP - Nº 02 – Para conhecimento, o Presidente da Câmara, remete correspondência do 

Ministério da Defesa Nacional – Escola de Armas, dando conta da realização exercícios de fogos 

reais, no polígono de tiro do Campo Militar de Santa Margarida, no dia 25 de junho de 2021, 

entre as 13:00 e as 21:00 horas – PG 774385 

 

Tomado conhecimento. 

 

 

 

GAP - Nº 03 – Para conhecimento, o Presidente da Câmara, remete correspondência do 

do Ministério da Defesa Nacional, dando conhecimento que irá decorrer nos distritos de 

Santarém, Beja e Faro, nos dias 20 e 29 de junho de 2021, um exercício Hot Blade que tem 

como finalidade praticar o planeamento, a coordenação e a condução de operações militares. – 

PG 772973 

 

Tomado conhecimento. 
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GAP - Nº 04 – Para conhecimento, o Presidente da Câmara, apresentou uma informação 

do Gabinete de Apoio à Presidência, datada de 21 de junho de 2021, a dar conta que os autarcas 

do Médio Tejo, Lezíria e Oeste reunidos no dia 17 de junho, cada um deles na sua respetiva 

reunião do Conselho Intermunicipal analisaram e discutiram um memorando de entendimento 

com vista à criação de uma nova NUT II englobando os territórios das NUTS III da Lezíria, Médio 

Tejo e Oeste. No Conselho Intermunicipal do Médio Tejo, dado que estas 3 regiões apresentam 

uma identidade própria, com dinâmicas relevantes, consideram os autarcas do Médio Tejo a 

importância de poderem recorrer a um programa operacional regional envolvendo o território 

conjunto destas três NUTs III que possibilite uma visão estratégica integrada para este território. 

Nesse sentido, foi deliberado por unanimidade pelos autarcas presentes, que apesar de se saber 

que este é um caminho longo a percorrer, mas que algum dia teria de ser iniciado, se deverão 

encetar junto do Governo todos os esforços, de modo a se poderem criar condições tendo em 

vista a criação de uma nova NUT II. Deliberaram, também, que no seguimento dos estudos que 

serão feitos, cada município não está a abdicar de em devida altura efetuar a discussão interna 

sobre o seu posicionamento territorial que melhor garanta a defesa dos seus interesses e das 

suas populações. – PG 774016 

 

Tomado conhecimento. 

 

 

 

2. Divisão Administrativa 

 

DA - Nº 01 - Proposta de Deliberação da Vereadora Paula Grijó, referente a uma 

informação do Serviço de Notariado da Divisão Administrativa, datada de 15 de junho de 2021, 

dando conta que na sequência da hasta pública realizada no passado dia 9 de junho de 2021, 

pelas 10 horas, no auditório do edifício pirâmide, relativa à venda de 10 lotes de terreno do 

loteamento municipal de Bemposta, foram arrematados 3 lotes de terreno. O lote 4, sito na 

Herdade do Caldeiro, Bemposta, com a área de 519 m2, inscrito na matriz sob o artigo 2147, 

descrito na CRP sob o número 00964/021003, foi arrematado por Pedro José Madeira Lopes e 

Ana Margarida da Rosa Neto, pelo valor de 10.380,00€ (dez mil trezentos e oitenta euros). 

Neste sentido, remete para aprovação, a minuta da escritura de venda do lote 4 do loteamento 

municipal de Bemposta, pelo valor de 10.380,00€ (dez mil trezentos e oitenta euros), a Pedro 

José Madeira Lopes e Ana Margarida da Rosa Neto. – PG 771302 

 

Proposta de Deliberação: aprovar a referida minuta de compra e venda, nos termos da 

informação do Serviço de Notariado da Divisão Administrativa, datada de 15 de junho de 2021, 

delegando-se poderes no Presidente da Câmara para a sua assinatura. 

 

 

 

DA - Nº 02 - Proposta de Deliberação da Vereadora Paula Grijó, referente a uma 

informação do Serviço de Notariado da Divisão Administrativa, datada de 15 de junho de 2021, 

dando conta que na sequência da hasta pública realizada no passado dia 9 de junho de 2021, 
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pelas 10 horas, no auditório do edifício pirâmide, relativa à venda de 10 lotes de terreno do 

loteamento municipal de Bemposta, foram arrematados 3 lotes de terreno. O lote 20, sito na 

Herdade do Caldeiro, Bemposta, com a área de 408 m2, inscrito na matriz sob o artigo 2034, 

descrito na CRP sob o número 00980/021003, foi arrematado por Luís Manuel Lopes de Matos e 

Tânia Pires Neto, pelo valor de 8.160,00€ (oito mil cento e sessenta euros).  

Neste sentido, remete para aprovação, a minuta da escritura de venda do lote 20 do loteamento 

municipal de Bemposta, pelo valor de 8.160,00€ (oito mil cento e sessenta euros), a Luís Manuel 

Lopes de Matos e Tânia Pires Neto. – PG 771320 

 

Proposta de Deliberação: aprovar a referida minuta de compra e venda, nos termos da 

informação do Serviço de Notariado da Divisão Administrativa, datada de 15 de junho de 2021, 

delegando-se poderes no Presidente da Câmara para a sua assinatura. 

 

 

 

DA - Nº 03 - Proposta de Deliberação da Vereadora Paula Grijó, referente a uma 

informação do Serviço de Notariado da Divisão Administrativa, datada de 15 de junho de 2021, 

dando conta que na sequência da hasta pública realizada no passado dia 9 de junho de 2021, 

pelas 10,00h, no auditório do edifício pirâmide, relativa à venda de 10 lotes de terreno do 

loteamento municipal de Bemposta, foram arrematados 3 lotes de terreno. O lote 25, sito na 

Herdade do Caldeiro, Bemposta, com a área de 631 m2, inscrito na matriz sob o artigo 2039, 

descrito na CRP sob o número 00985/021003, foi arrematado por João Pedro Matos de Jesus, 

pelo valor de 12.620,00€ (doze mil seiscentos e vinte euros).  

Neste sentido, remete para aprovação, minuta da escritura de venda do lote 25 do loteamento 

municipal de Bemposta, pelo valor de 12.620,00€ (doze mil seiscentos e vinte euros), a João 

Pedro Matos de Jesus. - 771326 

 

Proposta de Deliberação: aprovar a referida minuta de compra e venda, nos termos da 

informação do Serviço de Notariado da Divisão Administrativa, datada de 15 de junho de 2021, 

delegando-se poderes no Presidente da Câmara para a sua assinatura. 

 

 

 

DA - Nº 04 - Proposta de Deliberação da Vereadora Paula Grijó, referente a uma 

informação do Serviço de Notariado da Divisão Administrativa, datada de 16 de junho de 2021, 

referindo que, dando continuidade às aquisições de terrenos confinantes com a Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, para expansão da mesma, por forma a 

proporcionar a junção física das parcelas de maiores dimensões, anteriormente cedidas pelo 

Município, acrescentando valor, área e aumento do potencial da Herdade da Murteira, e na 

sequência das negociação ocorridas em 23 de novembro de 2019, só agora um dos terrenos 

ficou apto a ser vendido, uma vez que carecia de regularização registral a favor dos proprietários. 

Neste sentido, remete para aprovação, a compra do prédio rústico 41 da seção N e urbano 1436, 

da freguesia de Mouriscas, pelo valor total de 3.354,00€, descrito na Conservatória do Registo 
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Predial de Abrantes sob o número 06298/20210510, propriedade de Cremilda Lopes Ferro, 

Arminda Manoela Ferro Faria de Pina e Abílio António Ferro Faria. 

Remete igualmente para aprovação, a minuta da respetiva escritura. – PG 771880 

 

Proposta de Deliberação: aprovar a compra do prédio rústico 41 da seção N e urbano 1436, 

da freguesia de Mouriscas, pelo valor total de 3.354,00€, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Abrantes sob o número 06298/20210510, propriedade de Cremilda Lopes Ferro, 

Arminda Manoela Ferro Faria de Pina e Abílio António Ferro Faria, bem como a minuta da 

respetiva escritura, delegando-se poderes no Presidente da Câmara para a sua assinatura. 

 

 

 

DA - Nº 05 - Proposta de Deliberação da Vereadora Paula Grijó, referente a uma 

informação do Serviço de Notariado da Divisão Administrativa, datada de 23 de junho de 2021, 

referindo que, em face do novo regulamento de venda e instalação de lotes ou parcelas de 

terreno no Parque Industrial de Abrantes, foi elaborada a minuta do contrato promessa de 

compra e venda, prevista no ponto A do artigo 7º do referido regulamento. 

Em consequência, remete para aprovação, a proposta de minuta genérica do contrato promessa 

de compra e venda, que será utilizada a partir desta data em todas as candidaturas. – PG 469718 

 

Proposta de Deliberação: aprovar a referida proposta de minuta genérica do contrato 

promessa de compra e venda, nos termos da informação do Serviço de Notariado da Divisão 

Administrativa, datada de 23 de junho de 2021. 

 

 

 

3. Divisão Financeira  

 

DF - Nº 01 - Proposta de Deliberação do Presidente da Câmara, referente a uma 

informação da Chefe da Divisão Financeira, datada de 16 de junho de 2021, no seguimento de 

uma proposta da Divisão de Cultura e Turismo, para que seja colocado à venda, merchandising 

associado à promoção turística da Rota da Estrada Nacional 2, designadamente, portas-chaves, 

meias com referência aos marcos e bolsas para passaportes, para os quais propõem um preço 

unitário de, respetivamente, 3,50€, 6,50€ e 1,00€ (todos com IVA incluído) – PG 768974 

 

Proposta de Deliberação: aprovar a venda de merchandising associado à promoção turística 

da Rota da Estrada Nacional 2, de acordo com a referida informação da Chefe da Divisão 

Financeira, datada de 16 de junho de 2021 e nos termos do disposto na alínea e) do nº 1 do 

artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. 
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4. Divisão da Cultura e do Turismo  

 

DCT - Nº 01 - Proposta de Deliberação do Vereador Luís Dias, que remete para aprovação, 

proposta de protocolo de cooperação, a celebrar entre o Município de Abrantes e a Faculdade de 

Belas Artes da Universidade de Lisboa, com vista a promover o aprofundamento do 

conhecimento e a valorização da nossa história e património artístico e cultural, bem como a 

dinamização dos equipamentos culturais municipais. – PG 773924 

 

Proposta de Deliberação: aprovar a proposta de protocolo de cooperação, a celebrar entre o 

Município de Abrantes e a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, nos termos 

apresentados, delegando-se poderes no Presidente da Câmara para a sua assinatura. 

 

 

 

DCT - Nº 02 – Proposta de Deliberação do Vereador Luís Dias, referente a um pedido da 

CLDS 4G (CRIA), a solicitar a utilização do Auditório do Edifício Pirâmide, mediante a isenção do 

pagamento de taxas, para a realização de um workshop destinado aos encarregados de 

educação do pré-escolar e 1º ciclo tendo em vista informação sobre auxílios económicos, 

refeições e transportes no próximo dia 24 de junho de 2021 das 10h00 às 13h00. – PG 769672 

 

Proposta de Deliberação autorizar a dispensa total do pagamento das taxas devidas pela 

utilização do auditório do Edifício Pirâmide, no valor total de 37,31€ (trinta e sete euros e trinta 

e um cêntimos), já com IVA à taxa em vigor sem majoração, de acordo com o disposto nos 

artigos 10º e 14º do Regulamento e Tabela de Taxas em vigor neste Município. 

 

 

 

DCT - Nº 03 – Proposta de Deliberação do Vereador Luís Dias, que remete para aprovação, 

proposta de memorando de entendimento entre o Ministério da Cultura e o Município de 

Abrantes, que estabelece os princípios orientadores da parceria entre os Outorgantes no domínio 

da estratégia de promoção da arte contemporânea, assente na valorização da criação artística 

nacional, na promoção da sua fruição pública, exibição e circulação e na prossecução de uma 

política cultural sustentada e de proximidade, que fomente a descentralização e desconcentração 

territorial, incentivando o mais amplo acesso às artes, através de programas anuais de 

cooperação. – PG 775217 

 

Proposta de Deliberação: aprovar a proposta de memorando de entendimento entre o 

Ministério da Cultura e o Município de Abrantes, nos termos apresentados, delegando-se poderes 

no Presidente da Câmara para a sua assinatura. 
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DCT - Nº 04 – Proposta de Deliberação do Vereador Luís Dias, que remete para aprovação, 

proposta de projeto de protocolo entre a Direção-Geral do Património Cultural e o Município de 

Abrantes, que estabelece os princípios da parceria e as condições para a cedência temporária 

das obras de arte que fazem parte da Coleção de Arte Contemporânea do Estado (obras de arte), 

para exposição inaugural no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes. – PG 776342 

 

Proposta de Deliberação: aprovar a referida proposta de projeto de protocolo entre a Direção-

Geral do Património Cultural e o Município de Abrantes, nos termos apresentados, delegando-se 

poderes no Presidente da Câmara para a sua assinatura. 

 

 

 

5. Divisão do Desporto, da Juventude e do Associativismo  

 

DDJA - Nº 01 – Para conhecimento, o Vereador Luís Dias, remete o resumo quinzenal dos 

diversos eventos, a levar a efeito no período de 29 de junho a 12 de julho de 2021, no âmbito 

do plano de atividades para 2021, para as áreas do Desporto, Juventude e Associativismo, 

conforme calendário anexo à presente ata. – PG 773158 

 

Tomado conhecimento. 

 

 

 

6. Divisão de Obras Públicas  

 

DOP– Nº 01 – Proposta de Deliberação do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João 

Gomes, no seguimento de uma informação da Chefe da Divisão de Obras Públicas, datada de 

15 de junho de 2021, remete para ratificação do órgão executivo, o seu despacho com a mesma 

data, que aprovou a aceitação e aprovação das peças escritas e desenhadas do procedimento 

da Empreitada de “Reabilitação da Escola Básica e Secundária Octávio Duarte Ferreira em 

Tramagal – Abrantes”, que foram alteradas em resultado das retificações apresentadas pela 

equipa de projeto, que se anexam e fazem parte integrante da Ata do júri do referido 

procedimento: a) -Mapa de medições; -Mapa de quantidade de trabalhos;- Mapa de orçamento;- 

Mapa de garantias;- Peças desenhadas, constantes do ficheiro “08 TOMADAS DE USOS GERAIS 

E EQUIPAMENTOS REVISÃO 2”;- Peças desenhadas, constantes do ficheiro “TRAMAGAL_IE_PD 

2021 06 06; Peças desenhadas, constantes do ficheiro “01 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA REVISÃO 

2”; b) Considerando que as alterações das peças escritas e das peças desenhadas implicaram 

alterações de aspetos fundamentais das peças do procedimento, aprovou também que o prazo 

para a apresentação das propostas, seja prorrogado, no mínimo, por um período equivalente ao 

tempo decorrido desde a data de publicação do procedimento no Diário da República, que 

ocorreu em 20.05.2021, até à comunicação da decisão de aceitação destas retificações, e 

respetiva publicação no Diário da República, conforme estabelecido no n.º 2 e n.º 4 do artigo 

64.º do CCP. – PG 726789 

Tratando-se de competência da Câmara Municipal, mas não podendo este órgão reunir 

extraordinariamente, exerceu o Vice-Presidente da Câmara, essa competência, em substituição 

fernanda.mendes
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do Presidente da Câmara, sujeitando esse ato a ratificação, nos termos do disposto no nº 3 do 

artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. 

 

Proposta de Deliberação: ratificar o referido despacho de aprovação do Vereador e Vice-

Presidente da Câmara, João Gomes, datado de 15 de junho de 2021, nos termos e com os 

fundamentos da informação da Chefe da Divisão de Obras Públicas, com a mesma data. 

 

 

 

DOP– Nº 02 – Proposta de Deliberação do Vereador e Vice-Presidente da Câmara, João 

Gomes, referente a uma informação da Chefe da Divisão de Obras Públicas, datada de 22 de 

junho de 2021, que remete o Relatório Final do Júri do Concurso Público Internacional de 

Conceção para a elaboração do Projeto de “Reconversão do Antigo Mercado Municipal de 

Abrantes em Multiusos”, acompanhado do respetivo anexo, para que aprove o seguinte: - PG 

651834 

 

- Homologar a decisão do Júri, de acordo com o teor e as conclusões do Relatório Final 

do Júri e respetivo anexo, nos termos do n.º 1 do artigo 219.º - I do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado e publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

na atual redação. 

- Selecionar o Trabalho de Conceção n.º 5, classificado em primeiro lugar, do concorrente 

José Maria Cumbre e Nuno Sousa Caetano – Arquitectos, Lda., dando-se início ao 

procedimento de contratação por ajuste direto, de acordo com o disposto no n.º 4 do 

artigo 219.º - I do Código dos Contratos Públicos, aprovado e publicado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na atual redação, devendo o mesmo ser 

notificado para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias seguidos, a contar da notificação 

da decisão, os documentos comprovativos das habilitações previstas no artigo 7.º dos 

Termos de Referência do concurso, sob pena de caducidade da seleção do respetivo 

trabalho. 

- Atribuir os seguintes prémios de consagração: 

- 1.º Prémio, no valor de 10.000,00 euros (dez mil euros), ao trabalho n.º 5 do 

concorrente José Maria Cumbre e Nuno Sousa Caetano – Arquitectos, Lda., classificado 

em 1.º lugar; 

- 2.º Prémio, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), ao trabalho n.º 52 do concorrente 

Pablo Pita Arquitectos (Pablo Rebelo & Pedro Pereira, Lda.), classificado em 2.º lugar; 

- 3.º Prémio, no valor de 3.000,00 € (três mil euros), ao trabalho n.º 39 do concorrente 

Pinhal Arquitectura, Lda. + Francisco Crisóstomo, classificado em 3.º lugar; 

- Atribuir Menções Honrosas, de valor não pecuniário, ao trabalho n.º 15 do concorrente 

Silva Cravo Arquitectos, Lda., classificado em 4.º lugar, e ao trabalho n.º 53 do 

concorrente Pedro Matos Gameiro Arquitecto, Lda. + Bugio II Arquitectura Unipessoal, 

Lda., classificado em 5.º lugar;  

- Notificar, simultaneamente, todos os concorrentes, da decisão de seleção, anexando o 

Relatório Final do Júri e o Anexo ao Relatório Final do Júri, através de correio eletrónico 
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e plataforma eletrónica da Acingov, concedendo-lhes, o prazo de 5 dias para se 

pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência, nos termos do artigo 147.º 

do Código dos Contratos Públicos, aprovado e publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na atual redação, por remissão do n.º 6 do artigo 219.º - A 

do mesmo diploma legal. 

- Publicitar a decisão de seleção no Jornal Oficial da União Europeia, de acordo com o n.º 

3 do artigo 219.º - C do Código dos Contratos Públicos, aprovado e publicado em anexo 

ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na atual redação. 

 

Proposta de Deliberação: aprovar o Relatório Final do Júri do Concurso Público Internacional 

de Conceção para a elaboração do Projeto de “Reconversão do Antigo Mercado Municipal de 

Abrantes em Multiusos” e respetivo anexo, nos termos e com os fundamentos constantes da 

referida informação da Chefe da Divisão de Obras Públicas, datada de 22 de junho de 2021. 

 

À Divisão de Obras Públicas para proceder em conformidade. 

 

 

 

7. Divisão do Desenvolvimento Económico  

 

DDE - Nº 01 - Proposta de Deliberação do Presidente da Câmara, no seguimento de uma 

informação do Chefe da Divisão do Desenvolvimento Económico, datada de 21 de junho de 2021, 

dando conta que foi rececionada uma candidatura para aquisição de lotes na Zona Industrial de 

Abrantes, pela empresa Detalhe automóvel - Jorge Fortes, Unipessoal Lda, empresa que se 

propõe a relocalizar a sua atividade na zona industrial com os serviços de pintura de automóveis, 

bate chapas, lavagem de viaturas, reparação mecânica e elétrica automóvel, comércio de peças 

e acessórios para viaturas, compra e venda de viaturas automóveis, entre outros. O promotor 

pretende ainda explorar mais o setor de mecânica geral e investir em equipamentos ecológicos 

de lavagem automática de viaturas. Pela análise efetuada, a candidatura encontra-se 

devidamente instruída e a requerente apresentou toda a documentação exigida no Regulamento 

de Venda e Instalação de Lotes/Parcelas no Parque Industrial de Abrantes. 

Neste sentido, remete para aprovação, a candidatura apresentada pela referida empresa. – PG 

754700 

 

Proposta de Deliberação: aprovar a candidatura apresentada pela empresa Detalhe 

automóvel - Jorge Fortes, Unipessoal Lda., nos termos e com os fundamentos da referida 

informação do Chefe da Divisão do Desenvolvimento Económico, datada de 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Encerramento da Reunião 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada pelas _____ 

horas e __________ minutos. 

 

fernanda.mendes
Realce



 
 

 
Ordem do dia da reunião de 30 de junho de 2021 
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De tudo para constar se lavrou a presente ata, que fica aprovada em minuta. 

 

De tudo para constar se lavrou a presente ata, que se encontra aprovada, inclusive por minuta 

as deliberações, com exceção das intervenções dos elementos do executivo não determinantes 

de deliberação. 

 

 

A Chefe da Divisão Administrativa a redigiu e também a assina. 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

 

A CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

 




