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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 56.0 do Anexo I da Lei nO 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 09 de março de 2020 e aprovada a 23 de março 

de 2020. _ ___________ ___________ _ 

__ Para constar e para os devidos efeitos se lavra o presente edital , que va i 

ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. _____ ______ _________ _ 

Ponte de Lima, 23 de março de 2020. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

-
Victor Mendes (Eng,O) 
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09 de março de 2020 

REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 09 de março de 2020 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 

Drª Ana Maria Martins Machado 

Eng!! Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas e cinco minutos 

2 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.~ Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 6.286.458,26 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta ----~ 
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PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________ _ 

_ a Senhor Presidente no uso da palavra, propôs um voto de pesar pelo falecimento de 

Manuel Pinto da Silva . A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de 

pesar proposto devendo ser dado conhecimento à Família. 

_ a Senhor Presidente no uso da palavra, propôs um voto de pesar pelo falecimento de 

Rogério da Silva Guerra. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de 

pesar proposto devendo ser dado conhecimento à Família. 

_ a Senhor Presidente da Câmara Municipal ainda no uso da palavra, e considerando as 

orientações emanadas pelo Despacho 2836-A/2020 e as recomendações da Direção Geral da 

Saúde devido ao CaVID 19, onde é apontada a suspensão de eventos ou iniciativas em locais 

públicos, propôs à Câmara Municipa l de Ponte de Lima as seguintes medidas preventivas, 

até ao final do mês de Março: cancelar a realização das Feiras Quinzenais de Ponte de Lima 

nos dias 16 e 30 de março; cancelar a Feira de Artesanato no dia 22 de março; suspender 

todas as atividades culturais no Teatro Diogo Bernardes, e outras que sejam organizadas e 

promovidas pelo Município; suspender a utilização dos equipamentos desportivos 

municipais, estando apenas autorizados os treinos e competições oficiais para equipas e 

at letas federados, bem como as at ividad es curriculares; nos treinos e nas competições não 

está autorizada a assistência de públ ico. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar as medidas, as quais serão sujeitas a avaliação, de acordo com o desenrolar da 

situação e de acordo com as orientações emanadas pela DGS e pelo Governo, no final do 

mês de março. ____________________________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ No uso da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista questionou o Presidente 

da Câmara Municipal para saber do ponto de situação do plano de contingência do 

Município de Ponte de Lima. Ainda no uso da palavra questionou a Câmara Municipa l no 

sentido de saber se iria press ionar de alguma forma ou tomar alguma medida relativamente 

às operadoras de transporte de passageiros que não cumprissem os itinerários, isto porque 

na passada sexta-fe ira alunos da EB 2/3 da Antón io Feijó, só conseguiram chegar a casa por 

vo lta das 15hOOm. _________________________ _ 

_ De seguida usou da palavra o Senhor Vereador Eng. Q Vasco Ferraz para informar que 

todos os editais relativos às alterações dos loteamentos são publicadas no site da Câm a 

Municipal. 
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_ 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 57 Q, da Lei n. Q 75/2013, de 12 de 

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

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

reunião realizada a 24 de fevereiro de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PÚBLlCAS ____________________ _ 

_ 2.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PINHEIRO MANSO E 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA EN 203 E NA EN 204 NA SEARA" - Trabalhos 

complementares resultantes de erros e omissões. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar os trabalhos complementares resultantes de erros e omissões e 

trabalhos complementares, no valor total de 31.548,67 € (trinta e um mil quinhentos e 

quarenta e oito euros e sessenta e sete cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

de acordo com a informação prestada a 2 de março, pelo Chefe Da Divisão de Estudos e 

Planeamento. ____________________________ _ 

_ 2.2 - EMPREITADA DE "REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA 

DE ANAIS PARA CENTRO CULTURAL E COMUNITÁRIO DE ANAIS" - Trabalhos 

complementares resultantes de erros e omissões. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar os trabalhos por erros e omissões após reformulação no valor total de 

30.812,86 € (trinta mil oitocentos e doze euros e oitenta e seis cêntimos), acrescidos de IVA 

à taxa legal em vigor, de acordo com a informação prestada a 2 de março, pelo Chefe Da 

Divisão de Estudos e Planeamento. Mais deliberou por unanimidade aprovar os trabalhos 

que não vão ser realizados no valor total de 16201,90 € (dezasseis mil duzentos e um euros 

e noventa cêntimos), de acordo com a informação prestada a 2 de março, pelo Chefe Da 

Divisão de Estudos e Planeamento. 

_(03) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 3.1 - OPERAÇÃO "CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL E AMBIENTAL DAS ALDEIAS ASSOCIADAS À MESA DOS 4 ABADES" - Cobertura 

orçamental. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade no âmbito do Aviso 
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002/ADRIL/10216/2019 - Renovação de Aldeias do PDR2020, que está garantida a inscrição 

do investimento no orçamento e plano plurianual de investimentos da autarquia 2020, 

aprovado pelo órgão deliberativo, em sessão ordinária de 14/12/2019, com as classificações: 

020220 - "Outros trabalhos especializados"; 02022509 - "Aquisição de Serviços - Outros 

Fornecimentos e Serviços"; 07030301 - "Construções Diversas" - Plano 2002/75 (já com 

requisição externa da despesa n. 2 7411 de 2019); com dotação suficiente para garantir a 

execução das componentes previstas na candidatura "CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL E AMBIENTAL DAS ALDEIAS ASSOCIADAS À MESA 

DOS 4 ABADES", no valor total de 199.973,64€ (cento e noventa e nove mil, novecentos e 

setenta e três euros e sessenta e quatro cêntimos), de acordo com a informação prestada 

pela Chefe de Gabinete, a 2 de fevereiro. _________________ _ 

_ 3.2 - PROTOCOLO PARA A TERRITORIALlZAÇÃO DA REDE NACIONAL DE APOIO ÀS 

VíTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO PARA A CIDADANIA 

E A IGUALDADE, A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO E O MUNiCíPIO DE 

PONTE DE LIMA - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal a 24 de fevereiro de 2020 de aprovação e assinatura. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 

35 2, do Anexo I, da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal a 24 de fevereiro de 2020, de aprovação e 

assinatura do protocolo para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de 

Violência Doméstica entre a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, a 

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e o Município de Ponte de Lima. 

_3.3 - PROTOCOLO PARA USO DO LOGÓTIPO "AMAR O MINHO" - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo a celebrar para Uso do Logótipo 

"Amar O Minho". -----------------------
_3.4 - PROTOCOLO DE CEDÊNCIA ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA, UNIDADE 

LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. E A JUNTA DE FREGUESIA DE FONTÃO -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de 

cedência a celebrar entre o Município de Ponte de Lima, a ULSAM Unidade Local de Saúde 

do alto Minho, E.P.E. e a junta de Freguesia de Fontão. ____________ __ 

_ 3.5 - PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO DE 

ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara 
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Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de 

Ponte de Lima e a Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima. _ 

_ 3.6 - PROTOCOLO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DE TEATRO DA 

CASA DO POVO DE S. JULIÃO DE FREIXO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo 

de Teatro da Casa do Povo de S. Julião de Freixo. 

_3.7 - PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A ARTINFACHA 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a 

Artinfacha Associação Recreativa e Cultural. 

_3.8 - PROTOCOLO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DE TEATRO 

GACEL - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo a 

celebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo de Teatro Gacel. 

_3.9 - PROTOCOLO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DE TEATRO 

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

protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo de Teatro Duplaface. _ 

_ 3.10 - PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DE TEATRO 

PEQUENOS ATORES DO LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo de Teatro 

Pequenos Atores do Lima. ____________________________________________ _ 

_ 3.11 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU - ESTÁGIO CURRICULAR - CURSO: 

PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS - ALUNO: DIEGO NORBERTO CAÇADOR - Aprovação. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o estágio curricular do Curso de 

Publicidade e Relações Públicas, respeitante ao aluno Diego Norberto Caçador. ______ _ 

_ 3.12 - MARIA CEcíLIA CUNHA GONÇALVES - Solicita autorização para plantação de 

vinhas em Áreas de Paisagem Protegida. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

dar parecer favorável, de acordo com a informação prestada pelo Chefe de Unidade de 

Recursos Naturais e Rurais, a 28 de fevereiro, ao arranque da vinha em ramada e 

consequente plantação de vinha em cordão simples, numa área de 0,65 ha, localizados na 

parcela n. Q 1575349168010, em Estorãos, requerido por Maria Cecília Cunha Gonçalves. 

Mais deliberou por unanimidade alertar a requerente da obrigatoriedade do pedido de 

parecer ser submetido ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas,-+-_" 
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considerando que a ação de plantação de vinhas, na parcela em causa, tem incidência na 

área pertencente à Rede Natura 2000, Sítio de Importância Comunitária do Rio Lima. __ 

_ 3.13 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Senhora Rosa Jesus Rodrigues Brito, sita na Rua de Codeçais nº 818, na Freguesia de 

Vitorino das Donas, tendo como entidade intermediária Centro Paroquial e Social da 

Facha. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade revogar a deliberação da Câmara 

Municipal de 01 de julho de 2019. Mais deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira até ao montante máximo de 4 822,09 € (quatro mil oitocentos e 

vinte e dois euros e nove cêntimos), de acordo com a informação técnica, para as obras a 

realizar na residência da Senhora Rosa Jesus Rodrigues Brito, sita na Rua de Codeçais, nº 

818, na Freguesia de Vitorino das Donas, a transferir após a conclusão dos trabalhos, para o 

"Centro Paroquial e Social da Facha", entidade intermediária para a execução da mesma, 

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

_ 3.14 - ÁGUAS DO ALTO MINHO - Solicita autorização para a remodelação do interior 

do Edifício do Núcleo de Proximidade da ADAM - Ponte de lima. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a remodelação do interior do Edifício do Núcleo de 

Proximidade da ADAM - Ponte de Lima. ___________________ _ 

_ 3.15 - COORDENADORA DA ESCOLA BÁSICA DE PONTE DE LIMA - Solicita a cedência do 

Auditório Rio lima para o dia 19 de junho, entre as 10:00 e as 13:00 horas, para a 

realização de Festa de Finalistas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a cedência do Auditório Rio Lima à Escola Básica de Ponte de Lima, no dia 19 de junho, entre 

as 10:00 e as 13:00 horas, para a realização de festas de Finalistas. ________ _ 

_ 3.16 - ROAD 21 - PORTUGAL CLASSIC ASSOCIATION - Solicita a cedência da Expolima 

para o dia 18 de abril, para a realização do evento Norte Classic em automóveis clássicos. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Restaurante da 

Expolima ao ROAD 21 Portugal Classic Association, no dia 18 de abril, para a realização do 

Norte Classic, mediante o pagamento de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), acrescido de 

IVA á taxa legal em vigor, valor que deverá ser liquidado antes da realização do evento, 

situação que será verificada no dia do evento com a apresentação do comprovativo do 

pagamento emitido pelo Município ao responsável pela abertura do acesso à Expolima, 

ficando desde já advertido que sem o comprovativo do pagamento não será permitido o 

acesso e utilização autorizada. Mais deliberou por unanimidade que finda a utilização do 
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espaço, deverá entregar o mesmo limpo e no exato estado em que o recebeu, situação que 

será verificada pelos serviços do Município. __________________ _ 

_ 3.17 - CPCJ DE PONTE DE LIMA - Solicita a cedência do Espaço Clara Penha nos dias 18 

de março, 7 e 8 de abril, 21 e 22 de abril, 06 de maio, 29 de setembro, 20 e 21 de outubro, 

17 e 18 de novembro e 02 de dezembro para a realização de cursos de formação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Espaço Clara Penha à CPCJ de 

Ponte de Lima, nos dias 18 de março, 7 e 8 de abril, 21 e 22 de abril, 06 de maio, 29 de 

setembro, 20 e 21 de outubro, 17 e 18 de novembro e 02 de dezembro, a título gratuito, 

para a realização de cursos de formação. __________ ________ _ 

_ 3.18 - JUVENTUDE POPULAR - Solicita a cedência do Auditório Municipal para os dias 

21 e 22 de março para a realização do Conselho Nacional Juventude Popular. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Municipal à 

Juventude Popular, nos dias 21 de março entre as 09:00 e as 20:00 horas e o dia 22 de março 

entre as 10:00 e as 13:00 horas, para a realização do Conselho Nacional da Juventude 

Popular. 

_3.19 - SECÇÃO DE JU-JITSU - Solicita autorização para utilizar a EB1/JI da Correlhã para 

treinos de Jujitsu às terças-feiras das 18:30 às 20:00 horas. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a Secção de Ju-Jitsu a utilizar a EB1/JI da Correlhã para a 

realização de treinos da modalidade às terças -feiras, no período compreendido entre as 

18:30 e as 20:00 horas. 

_3.20 - CCDRN - COMiSSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

NORTE - Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo: Nomeação de 

representante na Comissão Consultiva - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade nomear a Técnica Superior Dr.ª Susana Maria Zamith Soares Pereira, como 

representante do Município de Ponte de Lima, na Comissão Consultiva da Revi são do Plano 

Diretor Municipal de Viana do Castelo. ___________________ _ 

_ 3.21 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE LIMA 

- Solicita a cedência da Expolima para o dia 25 de abril para a realização do 23º Encontro 

Nacional de Bombeiros. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

cedência do Restaurante da Expolima à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Ponte de Lima, no dia 25 de abril, para a realização do 23º Encontro Nacional de 

Bombeiros, mediante o pagamento de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), acrescido de 

IVA , "'" ""' ,m "'0'. "lo, qoe doe,,' '" liq"id,do , ",,, d, ,~,,,",o. r0 
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situação que será verificada no dia do evento com a apresentação do comprovativo do 

pagamento emitido pelo Município ao responsável pela abertura do acesso à Expolima, 

fi cando desde já advertido que sem o comprovativo do pagamento não se rá permitido o 

acesso e utilização autorizada. Mais deliberou por unanimidade que finda a utilização do 

espaço, deverá entregar o mesmo limpo e no ex ato estado em que o recebeu, situação que 

será verificada pelos serviços do Município. _________________ _ 

_ 3.22 - AGÊNCIA PARA A GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS - Solicita a cedência 

do Auditório do Centro de Interpretação Ambiental das Lagoas de Bertiandos nos dias 

9,10,16 e 17 de março entre as 09:00 e as 18:00 horas para a realização de Ações de Treino 

Operacional. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do 

Auditório do Centro de Interpretação Ambiental das Lagoas de Bertiandos à Agência para a 

Gestão Integrada de Fogos Rurais, nos dias 9,10, 16 e 17 de março entre as 09 :00 e as 18:00 

horas para a realização de Ações de Trei no Operacional. 

_3.23 - CONCURSO DE POESIA - NORMAS DE PARTICIPAÇÃO - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar as Normas de Participação do Concurso de 

Poesia . _______________________________ _ 

_ 3.24 - CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2019/2020 - FASE INTERMUNICIPAL - PONTE 

DE LIMA - NORMAS DE PARTICIPAÇÃO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar as Normas de Participação do Concurso Nacional de Leitura 

2019/2020 - Fase Intermunicipal- Ponte de Lima . _______________ _ 

_ 3.25 - LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE PONTE DE LIMA - Solicita a cedência da 

Expolima no dia 24 de abril, para a realização de um jantar solidário. A Câ mara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Restaurante da Expolima à Liga dos 

Amigos do Hospital de Ponte de Lima, no dia 24 de abril, para a realização de um jantar 

so lid ário, mediante o pagamento de 250,OO€ (duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA 

á taxa legal em vigor, valor que deverá se r liquidado antes da realiza ção do evento, situação 

que será verificada no dia do evento com a apresentação do comprovativo do pagam ento 

emitido pelo Município ao responsável pela abertura do acesso à Expolima, ficando desde já 

advertido que sem o comprovativo do pagamento não será permitido o acesso e utilização 

autorizada. Mais deliberou por unanimidade que finda a utilização do espaço, deverá 

entregar o mesmo limpo e no exato estado em que o recebeu, situação que será verificada 

pelos serviços do Município. ----------------------==-11 
_(04) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS _________________ 7" 
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_4.1- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE LlMA-

Atribuição de subsídio anual. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um 

subsídio anual no montante de 66000,00 € (sessenta e se is mil euros), a transferir 

mensa lmente e mediante ce lebração de protocolo a estabelecer com a Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima. 

_4.2 - CNE AGRUPAMENTO - S. JOÃO RIBEIRA - Atribuição de subsídio destinado a 

comparticipar as despesas com a participação em prova nacional. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 400,00 € (quatrocentos 

euros), ao CNE AGRUPAMENTO - S. JOÃO RIBEIRA, destinado a comparticipar as despesas 

com a participação em prova nacional. ___________________ _ 

_ (05) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos t ermos dos números 3 e 4, do artigo 57Q, 

da Lei nQ 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 Excelentíss imo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e cinco minutos, ________ _ 

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

--
A Secretária, 

Ho/\i:;.. ~~ (i:>/"l<-ndb " /6,, d< ú;;{o k~ 
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