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MUNICÍPIO PONTE El i!A 

EDITAL 

_ Eng.º Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56° do Anexo I d a  Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 1 1  de março de 2019 e aprovada a 25 de março 

de 2019. _ 

_ Para constar e para os devidos e legais efeitos se lavra o presente edital, 

que vão ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de 

Lima, www.cm-pontedelima.pt. ----------------- 

Ponte de Lima, 25 de março de 2019, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.º) 
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REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 
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Data da reunião: 11 de março de 2019 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Eng• Mecia Sofia Alves Correia Martins 
Dr. Abel Lima Baptista 

Dr• Ana Maria Martins Machado 
Eng• Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr.• Maria João Lima Moreira Sousa 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas 

Secretório: Chefe de Divisão Municipal: Dr.9 Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: MB Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 4.669.906,83 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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_PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _ 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal, no uso da palavra propôs um voto de 

felicitações a Vera Cerqueira pela conquista do título de campeã nacional na categoria 

+70Kg, no Campeonato Nacional de Veteranos 2019. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto de felicitações proposto, devendo ser dado conhecimento. 

_Intervenção dos Vereadores:--------------------- 
-- Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptlsta referindo que na página da 

Associação de Pais de Arga e Uma consta uma notícia de que a Câmara Municipal de Ponte 

de lima iria suspender o apoio nos novos passes dos alunos das Freguesias de Fontão e S. 

Pedro de Arcos para o Agrupamento de Escolas de Arga e Lima, ano letivo 2019/2020, 

questionando a Câmara Municipal no sentido de saber o porquê desta medida. Ainda no uso 

da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel lima Baptista questionou a Câmara Municipal no 

sentido de saber se não haveria outra solução relativamente a uma ordem de despejo dada 

a uma idosa, Rosa Monteiro da Costa, que habitava num pré-Iabrtcado. Por fim, o Senhor 

Vereador Dr. Abel lima Baptista, questionou a Câmara Municipal no sentido de saber que 

diligências são tomadas quando tomam conhecimento do funcionamento ilegal de 

pedreiras, referindo a título de exemplo as pedreiras de Estarãos, onde hoje se tinha 

verificado um acidente e em 2014 a morte de uma pessoa, considerando que uma pedreira 

ilegal contribui para um cômputo de ilegalidades. --------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal e os Senhores Vereadores prestaram os 

esclarecimentos tidos por convenientes.------------------ 

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 572, da Lei n.2 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de rntnuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 25 de fevereiro, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Senhor 

Presidente e pela Secretária. _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ------------------ 

_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N• 111/83 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.s 111/83 - Lote nV 23 na Rua do Corço na Freguesia da Ribeira - Requerente: 

José Pereira Alves - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 
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pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 111/83, Lote nº 23, da Rua do Corço, na 

Freguesia da Ribeira, requerido José Pereira Alves. _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE OBRAS N• 272/17 - REQUERENTE: GOLDYPAN, LDA. - Solicita a 

isenção ou redução do valor das taxas devidas pela emissão do Alvará da Licença de 

Construção. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a redução em 50% 

do valor das taxas devidas pelo licenciamento da obra apresentado pela empresa Goldypan, 

Lda., relativo ao processo de obras no 272/17, no montante de 753,55 € (setecentos e 

cinquenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos), ao abrigo da autorização genérica 

deliberada pela Assembleia Municipal na sessão de 22 de dezembro de 2018. _ 

_ (03) OBRAS PÚBLICAS _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA LAPA" • ANÁLISE DE ERROS E 

OMISSÕES - Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal a 

25 de fevereiro de aprovação dos erros e omissões aceites, bem como a retificação do 

articulado. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas 

abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.ê Maria João Sousa, nos termos 

e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 352, do Anexo 1, da Lei n.º 75/13 de 12 

de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 25 de 

fevereiro, de aprovação dos erros e omissões aceites bem como da retificação do articulado. 

_3.2 - ANTEPROJETO DE EXECUÇÃO DESIGNADO POR "RENOVAÇÃO DE REDE PARA 

CONTROLO E REDUÇÃO DE PERDAS" - PONTE DE LIMA - Ratificação do despacho de 

aprovação proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 04 de março. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no 

número 3 do artigo 352 do Anexo I da lei n.2 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 04 de março, de aprovação do 

anteprojeto de execução designado por "Renovação de Rede para Controlo de Redução de 

Perdas -Ponte de lima" constitufdo pelas peças escritas e desenhadas. O Senhor Vereador 

Dr. Abel lima Baptista ditou para a ata a seguinte declaração de voto, à qual se associou a 

Senhora Vereadora Dr.í! Maria João Sousa: "Voto favoravelmente a ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 04 de março, de aprovação do 

anteprojeto de execução designado por "Renovação de Rede para Controlo de Redução de 

Perdas -ponte de Lima" constituído pelas peças escritas e desenhadas, lamentando no 

entanto que este estudo prévio venha apenas a ser presente à Câmara Municipal nesta 

altura, o que revela a manifesta irresponsabilidade, a falta de investimento, estratégia e de 
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rumo, no que diz respeito à rede de abastecimento de água do Concelho, que como é sabido 

tem perdas de 55% ao longo da sua rede, o que determinou obviamente o valor inflacionado 

para o custo de água no Concelho de Ponte de Uma, que se irá refletir no custo a pagar na 

atualização das tarifas que em breve irão ocorrer. Obviamente que só quem durante os 

últimos anos abandonou completamente o investimento na rede de águas, em prejuízo 

obviamente, das populações." ---------------------- 

_3.3 - EMPREITADA DE EXECUÇÃO "INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE 

MONITORIZAÇÃO E CONTROLO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA" - 

Aprovação do Caderno de Encargos e respetivos anexos - Ratificação do despacho de 

aprovação proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 04 de março. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no 

número 3 do artigo 35º do Anexo t da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 04 de março, de aprovação do 

Caderno de Encargos e respetivos anexos, relativo à "Instalações de equipamentos de 

Monitorização e Controlo nos Sistemas de Abastecimento de Água". _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA------------------- 

_4.1 - FREGUESIA DA CORRELHÃ - Solicita antecipação da t.e tranche/2019. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento da t.e tranche do ano 2019, 

à Freguesia da Correlhã, com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. 

_ 4.2 - FREGUESIA DE NAVIÓ E VITORINO DOS PIÃES • Comparticipação financeira 

destinada á obra de "Gradeamento de proteção na Rua do Rio Nevolnho". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até 

ao montante máximo de 3.003,25 euros (três mil e três euros e vinte e cinco cêntimos), à 

Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães, destinada à obra de "Gradeamento de proteção na 

Rua do Rio Nevoinho", a transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra, mediante 

informação dos serviços técnicos do Município aprovando a execução dos trabalhos. 
1 

_4.3 - FREGUESIA DE GONDUFE - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Construção de muro de suporte na Rua do Peso". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 

3.116,40 euros (três mil cento e dezasseis euros e quarenta cêntimos), à Freguesia de 

Gondufe, destinada à obra de "Construção de muro de suporte na Rua do Peso", a transferir 

para a Freguesia, após a conclusão da obra, mediante informação dos serviços técnicos do 

Município aprovando a execução dos trabalhos. _ 
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_4.4 - FREGUESIA DE NAVIÓ E VITORINO DOS PIÃES - Aditamento ao Processo de 

Toponímia - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

aditamento ao processo de toponímia da Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães. _ 

_ 4.S - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA • Aditamento ao Processo de Toponímia - 

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o aditamento ao 

processo de toponímia da Freguesia de Refoios do Lima. _ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS ------------------ 

_5.1 - PROPOSTA DA SENHORA VICE·PRESIDENTE DA CÂMARA - "Proibição de 

passagem de veículos na Ponte Medieval" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

"Proibição de passagem de vefculos na Ponte Medieval" de 18 de fevereiro de 2019. _ 

_ 5.2 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS 

DO ENSINO SUPERIOR - Aprovação das alterações. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar as alterações propostas ao Regulamento Municipal de Atribuição de 

Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino Superior. Mais deliberou por unanimidade submeter 

à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

_5.3 - REGULAMENTO DE CED�NCIA DOS REFEITÓRIOS ESCOLARES - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de Regulamento de 

Cedência dos Refeitórios Escolares, e submeter a consulta pública nos termos do disposto no 

artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo.------------- 

_5.4 - BOLSAS DE ESTUDO 2018/2019 - LISTA DEFINITIVA - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a lista definitiva das Bolsas de Estudo 

2018/2019. _ 

_ 5.5 • SERVIÇO EDUCATIVO DA ÁREA PROTEGIDA DAS LAGOAS DE BERTIANDOS E s. 

PEDRO D'ARCOS 2019/2020 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta do Serviço Educativo da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. 

Pedro oArcos 2019/2020. _ 

_ 5.6 • PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS DO ANO 2010 - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade declarar a prescrição dos débitos constantes da listagem 

apresentada. _ 

_ 5.7 - PROTOCOLO DE ESTÁGIO CURRICULAR ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 

A UNIVERSIDADE DO MINHO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o Protocolo de Estágio Curricular entre o Município de Ponte de Lima e a 
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Universidade do Minho, do aluno Francisco Anlbal Pereira Cerqueira, da licenciatura de 

Sociologia. ----------------------------- 

_5.8 - ASSOCIAÇÃO DE ESCRITORES, JORNALISTAS E PRODUTORES CULTURAIS EM 

PONTE DE LIMA- Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 25 de 

fevereiro de 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os 

efeitos do disposto no número 3, do artigo 35!il, do Anexo I da Lei n.e 75/13, de 12 de 

setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 25 

de fevereiro de 2019, de autorização de cedência do auditório da Biblioteca Municipal para o 

dia 09 de março de 2019, à Associação de Escritores, Jornalistas e Produtores Culturais em 

Ponte de Uma .. _ 

_ 5.9 - PARCERIA PARA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO - CURSO TÉCNICO 

SUPERIOR PROFISSIONAL EM RISCOS E PROTECÇÃO CIVIL ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE 

DE LIMA E A ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a parceria para Formação em Contexto de Trabalho do Curso Técnico 

Superior Profissional em Riscos e Proteção Civil entre o Município de Ponte de Lima e a 

Escola Superior Agrária.------------------------ 

_5.10 - ASSOCIAÇÃO GUIAS DE PORTUGAL - Ratificação do despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Câmara a 01 de março de 2019 de autorização de cedência do Auditório Rio 

Lima para o dia 09 de março. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e 

para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35!il, do Anexo Ida Lei n.a 75/13 de 12 de 

setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 01 

de março de 2019, de autorização de cedência do Auditório Rio Lima no dia 09 de março de 

2019, à Associação Guias de Portugal. 

_5.11 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência do 

Sr. Armindo Teixeira da Silva, sita na Rua da Ferreira n!il 158, na freguesia de Navió e 

Vitorino dos Piães, tendo como entidade Intermediária "lar Casa de Magalhães". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira até ao 

montante máximo de 4.781,01 € (quatro mil setecentos e oitenta e um euros e um cêntimo), 

de acordo com a informação técnica, a transferir após a conclusão dos trabalhos, para o "Lar 

Casa de Magalhães", entidade intermediária para a execução da mesma, mediante 

informação dos serviços técnicos deste Município, aprovando a sua execução. _ 

_ 5.12 - PLANO DE GESTÃO DE PERDAS DE ÁGUA - Definição de objetivos e Sistemas de 

Diagnóstico 2016�2020 • Ratificação do despacho de aprovação proferido pelo Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal a 04 de março. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 359, do Anexo 

Ida Lei n.2 75/13, de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal a 04 de março de 2019, de aprovação do Plano de Gestão e Perdas de 

Água do Município de Ponte de Lima, bem como, da definição de objetivos e sistemas de 

diagnóstico -2016-2020. ----------------------- 
_S.13 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Paulo Dinis lima Cerqueira, relativa ao imóvel localizado na 

Rua General Norton de Matos n2 371, na Freguesia de Arca e Ponte de lima - Aprovação. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a candidatura apresentada por 

Paulo Dinis lima Cerqueira, relativa ao imóvel localizado na Rua General Norton de Matos nº 

371, na Freguesia de Arca e Ponte de lima, considerando o parecer prestado pelos serviços 

técnicos.------------------------------ 

_5.14 - Protocolo relativo ao Sistema de Águas do Alto Minho, celebrado a 4 de março, 

entre os Municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de Uma, 

Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira e a ADP - Aguas de Portugal, SGPS, SA - 

Ratificação do despacho de aprovação e assinatura do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para 

os efeitos do disposto no número 3, do artigo 352, do Anexo I da Lei n.2 75/13, de 12 de 

setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 04 

de março de 2019, de aprovação e assinatura do protocolo relativo ao Sistema de Águas do 

Alto Minho entre os Municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de 

lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira e a ADP - Aguas de Portugal, SGPS, 

SA·---------------------------- 
_5.15 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS LIMIANOS" - Cedência do Auditório Rio Lima 

para o dia 23 de março e a cedência do Auditório Municipal para o dia 26 de abril de 2019. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Rio lima 

no dia 23 de março e a cedência do Auditório Municipal no dia 26 de abril de 2019, à 

Associação Desportiva "Os limianos". ------------------- 

_5.16 - JPM DELICES, LDA. • Presente um ofício a manifestar interesse na aquisição do 

Lotes LC·l no Pólo Empresarial e Industrial da Queijada. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a venda do lote LC-1 no Pólo Empresarial e Industrial da Queijada, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1211-P, da freguesia de Fornelos e Queijada, 
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descrito na Conservatória do Registo Predlal sob o número 747/20140704, da freguesia de 

Fornelos e Queijada, à empresa JPM DELICES, LDA., pelo valor total 58.120,00 ( (cinquenta e 

oito mil cento e vinte euros). _ 

_ 5.17 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A AIEN-ASSOCIAÇÃO 

PARA A INOVAÇÃO EMPRESARIAL DO NORTE - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o protocolo entre o Município de Ponte de lima e a AIEN · 

Associação para a Inovação Empresarial do Norte.--------------- 

_5.18 - EM �POCA BAIXA, PONTE DE LIMA EM ALTA-Aprovação do Preçário/Tarifário. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Preçário/Tarifário respeitante ao 

evento "N'Sabores de Ponte de Lima - Gastronomia e Turismo". ---------- 
_ 5. 19 • RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14 DE JANEIRO DE 2019 

"Permuta de terreno do Município na freguesia de Arcozelo com o terreno do Sr. Joaquim 

Brandão da Silva na freguesia da Feitosa - Alteração da área de 284 m2 para 288 m2. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade retificar a deliberação da Câmara Municipal 

de 14 de janeiro de 2019, no sentido de passar a constar que autoriza a seguinte permuta: o 

Município dá a Ermelinda Martins Pereira da Silva e ao Joaquim Brandão da Silva uma 

parcela de terreno com a área de 288 m2, a desanexar do seu prédio rústico inscrito na 

matriz predial sob o n.s 1414, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de lima 

sob o número 3452, da freguesia de Arcozelo, com as seguintes confrontações, de norte com 

Joaquim Brandão da Silva, de sul com Município de Ponte de Lima, de nascente com 

Município de Ponte de Lima e de Poente com caminho público, para ampliação do 

logradouro do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 987, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o artigo 1682, da freguesia de Arcozelo, propriedade de 

Ermelinda Martins Pereira da Silva e do Joaquim Brandão da Silva; em troca, os ditos 

Ermelinda Martins Pereira da Silva e Joaquim Brandão da Silva dão ao Município o prédio 

rústico inscrito na matriz predial sob o n." 473, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Ponte de Lima sob o número 642, da freguesia da Feitosa, não havendo lugar ao 

pagamento de qualquer preço, uma vez que foi atribuído a cada uma das parcelas a 

permutar igual valor.------------------------- 

_S.20 - MARIA ROSA DA CRUZ E CECILIA DA CRUZ PEREIRA - Proposta da venda de 

vários prédios rústicos na freguesia da Correlhã. Adiado para uma próxima reunião. _ 

_ 5.21 - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, 1.P. - Cedência do 

Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 18 de março no período entre as 10:00 e as 
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13:00 horas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do 

Auditório da Biblioteca Municipal no dia 18 de março, no período entre as 10:00 e as 13:00 

horas, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P .. ----------- 

_(06)-ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS _ 

_ 6.1 - ASSOCIAÇÃO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - Atribuição de subsidio. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 100.000,00 { 

{cem mil euros) à Associação Concelhia das Feiras Novas. A Senhora Vereadora Dr.1! Ana 

Machado não participou na discussão e votação deste ponto, declarando-se impedida. __ 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 572, 

da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. --------------- 

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

Municipal declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas. ---------- 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. _ 

A Secretária, 

dw ;., , "�' w ,.,..,,.1,, u I L J. e,.f" A--y 


