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----- Reunião Ordinária Pública de 19 de agosto de 2022 no Salão Nobre da Câmara Municipal  --  

----- Hora de abertura da reunião: 15 horas  -------------------------------------------------------------  

----- Presentes à reunião:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques  ---------------------------------------------------------  

----- VEREADORES: Ana Lara Henriques de Oliveira -------------------------------------------------------  

 ------------------------ Maria Albertina Simões Ferreira  -----------------------------------------------------  

 ------------------------ Maria da Luz Pereira Pedroso  --------------------------------------------------------  

 ------------------------ Sandra Isabel Carvalho -----------------------------------------------------------------  

----- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião.  --  

1- Ata nº 21/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou a Sra. Vereadora Albertina 

Ferreira, nos termos do nº 3 do art.º 34º do CPA.  --------------------------------------------------------  

----- Foi presente a Ata nº 21/2022. ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 21/2022, com as alterações 

apresentas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 2317 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 9965/2022. -----------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 2317, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 2956 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 9971/2022. -----------   
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 2956, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 4152 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 9960/2022. -----------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 4152, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 5268 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 9968/2022. -----------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5268, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6- Pedido de Co-organização - Festejos em Honra de Santa Maria 2022 - Fábrica da 
Igreja Paroquial de Santa Maria de Arrifana; ----------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 76/2022, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------   

“PROPOSTA Nº 76 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Co-organização Festejos em Honra de Santa Maria 2022 -----------------------------------------------------------   
Santa Maria  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Arrifana, e, através daquela, a população da 
Freguesia da Arrifana, veio, por requerimento de 04/08/2022 – E-7763 -, requerer que a Câmara 
Municipal se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE SANTA MARIA, a 
realizar, nos dias 26, 27, 28 e 29 de Agosto de 2022. ----------------------------------------------------------------   
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias. --------------------------------   
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Além do mais, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, têm mantido anualmente os 
festejos em Honra de Santa Maria, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. Acresce que, 
nos últimos anos e naquela localidade e Freguesia, tem mantida aquela festa religiosa e romaria que 
se mantém, prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno da actividade, 
fomentando o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do mais, trata-se 
de evento que costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, residindo 
usualmente fora da nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus pais e avós, 
as quais se orgulham de conservar e preservar. -----------------------------------------------------------------------   
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Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se mostram estratégicos e do 
interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 
realização de actividades populares, culturais e artísticas. ----------------------------------------------------------   
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento – Freguesia da Arrifana, em Honra de Santa 
Maria -, na qualidade de Co-organizadora, propondo que o assunto seja deliberado na próxima 
reunião, para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013. --------   
À próxima reunião da Câmara Municipal para deliberação.” --------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, que a Câmara Municipal se associe, como 

habitualmente em situações similares, à organização do evento “Festejos em Honra de 

Santa Maria 2022”, na qualidade de Co-organizadora. --------------------------------------------------   

7- Pedido de Co-organização - Festejos em Honra de São Miguel e São Sebastião 
2022 - Comissão de Festas de São Miguel; -------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 77/2022, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------   

“PROPOSTA Nº 77 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Co-organização Festejos em Honra de São Miguel e São Sebastião 2022 -------------------------------------   
São Miguel de Poiares --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------   
A Comissão de Festas de São Miguel, e, através daquela, a população da Freguesia de São Miguel, 
veio, por requerimento de 09/08/2022 – E-7871 -, requerer que a Câmara Municipal se associe, como 
Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA DE SÃO MIGUEL E SÃO SEBASTIÃO, a realizar, nos 
dias 02, 03, 04 e 05 de setembro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------   
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias.  
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Além do mais, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, têm mantido anualmente os 
festejos em Honra de São Miguel e São Sebastião, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. 
Acresce que, nos últimos anos e naquela localidade e Freguesia, tem mantida aquela festa religiosa e 
romaria que se mantém, prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno da 
actividade, fomentando o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do 
mais, trata-se de evento que costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, 
residindo usualmente fora da nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus 
pais e avós, as quais se orgulham de conservar e preservar. ------------------------------------------------------   
Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território. -------------------------------------------------------------------------------------------   
Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se mostram estratégicos e do 
interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 
realização de actividades populares, culturais e artísticas. ----------------------------------------------------------   
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Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento – Localidade e Freguesia de São Miguel de 
Poiares, em Honra de São Miguel e São Sebastião -, na qualidade de Co-organizadora, propondo 
que o assunto seja deliberado na próxima reunião, para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 
33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” -----------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, que a Câmara Municipal se associe, como 

habitualmente em situações similares, à organização do evento “Festejos em Honra de São 

Miguel e São Sebastião 2022”, na qualidade de Co-organizadora. -----------------------------------   

8- Pedido de Co-organização - Festejos em Honra do Mártir de São Sebastião 2022 - 
Sobreiro - Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Arrifana - Ratificação; --------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 78/2022, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 78 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Co-organização Festejos em Honra do Mártir de São Sebastião 2022 -------------------------------------------   
Sobreiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria, e, através daquela, a população do lugar do Sobreiro e 
demais envolventes, veio, por requerimentos de 08/08/2022 e de 10/08/2022 – E-7817 e E-7970 -, 
requerer que a Câmara Municipal se associe, como Co-organizadora, dos FESTEJOS EM HONRA 
DO MÁRTIR DE SÃO SEBASTIÃO, a realizar, nos dias 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2022. --------------  
Como é do conhecimento geral, desde 2019 não foi possível que estas celebrações decorressem em 
virtude da pandemia mundial que atravessamos, pelo que se reveste da maior importância que as 
gentes locais reavivem memórias e tradições como são as festas e romarias. --------------------------------   
Por outro lado, as festas tradicionais e romarias têm vasta tradição nas Nossas aldeias e lugares, 
tratando-se de uma das formas mais genuínas de atracção de gentes visitantes, de poiarenses 
moradores por outras paragens e ainda de possibilitar o convívio familiar e de vizinhança de um modo 
são, amigável e festivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Além do mais, aqueles lugares, apesar de ser de pequena dimensão, têm mantido anualmente os 
festejos em Honra do Mártir de São Sebastião, evento cultural, tradicional e religioso imemoriável. 
Acresce que, nos últimos anos e naquela localidade e Freguesia, tem mantida aquela festa religiosa e 
romaria que se mantém, prevendo-se, como habitualmente, que toda a população se una em torno da 
actividade, fomentando o convívio e a salutar vivência de vizinhança, cultural e artística. Além do 
mais, trata-se de evento que costuma atrair pessoas de outras localidades, em especial aquelas que, 
residindo usualmente fora da nossa terra, por esta altura de festejos, regressam às casas dos seus 
pais e avós, as quais se orgulham de conservar e preservar. ------------------------------------------------------   
Por outro lado, durante o evento, bem como durante a preparação, a população prezará pelo 
envolvimento das gentes locais, dos comerciantes e empresários locais, mostrando, 
preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc., 
promovendo também o território. -------------------------------------------------------------------------------------------   
Refira-se ainda que este evento, tal como outros de igual cariz, se mostram estratégicos e do 
interesse do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo ao associativismo, 
realização de actividades populares, culturais e artísticas. ----------------------------------------------------------   
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe, como habitualmente 
em situações similares, à organização deste evento – localidade do Sobreiro, em Honra do Mártir de 
São Sebastião -, na qualidade de Co-organizadora, e atendendo a que não se realizará mais 
nenhuma reunião da Câmara Municipal antes das datas do evento, propondo a V/Exa. que: -------------   
- Defira o pedido, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 35º, nº 3 da Lei nº 75/2013, de 
12.09.2013; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Remeta o processo à área de Taxas e Licenças Diversas para a devida notificação aos 
Requerentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Seja, posteriormente, submetido o assunto a reunião da Câmara Municipal para ratificação, nos 
termos e para os efeitos previstos na al. u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013.” ------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de co-

organização com a Câmara Municipal, para os Festejos em Honra do Mártir de São 

Sebastião 2022.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

9- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; -----------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 18 de agosto de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 1.091.451,44 € (um milhão noventa 

e um mil, quatrocentos e cinquenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos) e em 

Operações não Orçamentais a quantia de 278.584,42 € (duzentos e setenta e oito mil, 

quinhentos e oitenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos).  -----------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento.  ------------------------------------------------------------------------  

10- Informação dos Serviços - Para Conhecimento; ------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 5 e 18 de agosto de 2022, no valor total de 

463.158,78 € (quatrocentos e sessenta e três mil cento e cinquenta e oito euros e setenta e 

oito cêntimos).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------  

11- NASCER + | Programa Municipal de Incentivo à Natalidade - Processo n.º 
7055/2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 9546/2022. -----------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio no âmbito do NASCER + | 

Programa Municipal de Incentivo à Natalidade, referente ao processo nº 7055/2022. -----------  

12- NASCER + | Programa Municipal de Incentivo à Natalidade - Processo n.º 
7745/2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10083/2022. ---------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio no âmbito do NASCER + | 

Programa Municipal de Incentivo à Natalidade, referente ao processo nº 7745/2022. -----------  

13- Comunidade Juvenil Francisco de Assis - Pedido de Transporte - Ratificação; -----  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 10365/2022. ---------   
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do pedido de transporte, 

efetuado pela Comunidade Juvenil Francisco de Assis. -------------------------------------------------  

14- Confraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares - Cedência de Espaços - Auditório 
e Salão de Festas do CCP; -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 79/2022, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 79 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Cedência de Espaços - Auditório e Salão de Festas do CCP - Confraria da Chanfana ----------------------   

Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 

Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dever-se-á entender que, quer associações e instituições com as quais o Município de Vila Nova de 

Poiares tenha protocolo estabelecido com parcerias activas e funcionais, quer entidades públicas de 

serviços do Estado, centrais e descentralizados, deverão, na prossecução das suas missões, 

competência e atribuições de natureza associativa, cultural, desportiva, social ou outras de relevância 

comunitária e pública, ter acesso às instalações e aos equipamentos públicos e municipais 

disponíveis nos territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ser assim, como nos parece, sendo certo que as instalações e os equipamentos do Município, 

deverão, primordialmente, destinar-se aos fins municipais e àqueles a que se encontram 

especialmente afectos e apetrechados, poderão e deverão, dentro da disponibilidade e sem 

afectação da actividade normal e regular da Câmara Municipal, ser cedidos às demais entidades 

públicas, instituições e associações Concelhias, regionais e nacionais que, pela finalidade a que se 

destina a utilização, se demonstre a existência de Interesse Municipal na sua realização. -----------------   

Ora, o pedido de uso de espaço do CCP-Centro Cultural de Poiares – Auditório e Salão de Festas – 

pela Confraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares (utilização dia 11.09.2022, nos exactos termos 

dos pedidos), parece enquadrar-se em interesse público municipal e da comunidade geral. Aparenta, 

assim, inequívoco o manifesto interesse Concelhio no desenvolvimento de actividades directamente 

relacionadas com as desenvolvidas pela Confraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares, por se tratar 

mesmo de uma obrigação institucional a colaboração com as mais diversas Associações do 

Concelho, sobretudo aquelas cuja finalidade primeira é a preservação, promoção e divulgação do 

património cultural, material e imaterial, como é o caso da gastronomia. No corrente ano, a Confraria 

realizará o XIX Grande Capítulo da Confraria da Chanfana, durante o fim-de-semana de 10 e 11 de 

Setembro, necessitando dos espaços referidos para a realização do evento Capitular da Confraria da 

Chanfana (cerimónia e almoço Capitular), devendo a Confraria da Chanfana garantir que, em ambos 

os espaços e de acordo com as acções a desenvolver, são cumpridas todas as regras/medidas de 
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higiene e saúde impostas para o período pandémico que ainda atravessamos que se encontrem em 

vigor à data da realização do evento/actividade. -----------------------------------------------------------------------  

No mais, sempre se diga que parece ser adequada a utilização do Auditório e do Salão de Festas do 

CCP, por forma a que o evento programado tenha a dignidade que merece. Finalmente, dever-se-á 

ainda considerar que a Confraria da Chanfana tem mantido parceria com o Município e assume um 

papel importante na área da cultura imaterial – Gastronomia. ------------------------------------------------------   

Termos em que se propõe que o assunto seja deliberado na próxima reunião, nos termos e para os 

efeitos previstos nas als. o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12.09.2013”. ---------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, a cedência de espaços-Auditório e Salão de 

Festas do CCP, à Confraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares.  --------------------------------  

15- Concurso Literário do Conto e Poesia - VIII Edição - Normas de Participação 
2022; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foram presentes as Normas de Participação. --------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Participação para o 

Concurso Literário do Conto e Poesia - VIII Edição/2022. ----------------------------------------------  

16- Processo de obras nº 13/2022 - Legalização de e muros e reconstrução de 
edificação para garagem e arrumos - Joaquim Manuel da Conceição Rosa - São 
Miguel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 13/2022, cujo titular é Joaquim Manuel da 

Conceição Rosa, processo constituído com vista à legalização de e muros e reconstrução 

de edificação para garagem e arrumos, sita em São Miguel, freguesia de São Miguel de 

Poiares, destinado à aprovação do projeto de arquitetura. ---------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas. --------------------------------------------------------------  

17- Processo de obras nº 26/2022 - Licenciamento de Obras - Tiago André Carmona 
Ferreira - Areias - Entroncamento;------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 26/2022, cujo titular é Tiago André Carmona 

Ferreira, processo constituído com vista ao licenciamento de obras para a construção de 

moradia, sita Areias - Entroncamento, freguesia de Poiares (Santo André), destinado à 

aprovação do projeto de arquitetura. -------------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas. --------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Mais deliberou, aceitar a cedência de área, para domínio público, nas condições 

indicadas na informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------   

----- Não houve intervenção do público.  ---------------------------------------------------------------------     

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD.  -----------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD.  --------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS. ------------------------------  

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata foi 

lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei. -----------  

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 15 horas e 56 minutos. -----------  
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