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Reunião de 16 de fevereiro de 2015 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 16 de fevereiro de 2015 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Dr" Ana Maria Martins Machado 
Eng" Manuel Pereira da Rocha Barros 
Eng" Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 
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FALTAS: O Sr. Vereador Gaspar Martins não esteve presente na reunião de 
Câmara, pelo que a sua falta foi considerada justificada. 

Início da Rellnião: Quinze !toras 

Encerramento: Dezasseis !toras e cinQllenta milllltos 

Secretário: Chefe de Divisllo Mllnicipal: Dr." Maritl Slifia Ferl/tllules Velho de 
Castro A rtl újo 

Prestou Coltlbortlção TécniCtl: Ma Guilllermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..........•.......... 13.664.418,70 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DJA: ___________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: ______________________ _ 

_ Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vereador Eng." Manuel Barros, questionando a 

Câmara sobre o funcionamento do Restaurante da Madalena, pois ao que sabe tem havido 

problemas no seu normal funcionamento. No uso da palavra propôs mn voto de felicitações ao 

Joma) Cardeal Saraiva pelos 105 anos de existência, o qual fica anexo à presente ata como 

documento número um e se considera como fazendo palie integrante da mesma. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade dos presentes aprovar o voto de felicitações proposto 

devendo ser dado conhecimento à direção do Jornal Cardeal Saraiva. Por fim sal ientou a 

importância do Congresso Mundial da World Urban Parks e do 9" Congresso Ibero

Americano de Parques e Jardins Públicos, para O Concelho de Ponte de Lima, felicitando a 

Câmara Municipal por ter aderido a este evento que considera uma mais-valia para Ponte de 

Lima a todos os níveis e para o comércio local. ________________ _ 

_ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa para propor um voto de 

reconhecimento à Quinta do Ameai pelo prémio Identidade e Carácter arrecadado na passada 

sexta-feira, dia 13 de fevereiro, atribuído pela Revista de Vinhos que relmiu na Alfandega do 

Palio mais de 900 convidados para apresentar os Melhores do Ano 20 I 4 no vinho e 

gastronomia. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dos presentes aprovar o voto 

de reconhecimento proposto devendo ser dado conhecimento. ___________ _ 

_ O Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por necessários. _______ _ 

_ 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°, da Lei n.o 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 ru1igo, deliberou aprovar a ata da reunião realizada em 02 de 

fevereiro de 20 IS, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela secretária. 

Esta deliberação foi tomada por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador EngO Manuel Barros. O Sr. Vereador Eng. Manuel Barros apresentou declaração de 

voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ________________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ O Sr. Vereador Dr. Filipe Virula chegou à reunião neste ponto. ________ _ 
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_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 132/86 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO 

ALvARÁ DE LOTEAMENTO N° 132/86- LOTES N.os 3 e 4- Rua do Divino Salvador, 

1386 - Freguesia de Vitorino das Donas - Requerente: .José Joaquim Pereira TOrl'es 

Barbosa - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a alteração. O Sr. Vereador 

Eng. Vasco Ferraz não votou, declarando-se impedido por motivos pessoais. O Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento 

número três e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

_ (113) OBRAS PÚBLICAS _ ________________ _ 

3.1 - EMPREITADA DE "PARQUE DA VILA - PARQUE URBANO DE PONTE 

DE LIMA" - Aprovação da minuta do contrato. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar 

a minuta do contrato. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se 

anexa à presente ata como documento número três e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _________________________ _ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

4.1 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Presente um oficio a solicitar o 

adiantamento das verbas para o ano de 2015. A Câmara Mw1icipal deliberou por 

unanimidade autorizar o adiantamento das verbas do contrato de execução e do apoio 

financeiro relativo ao ano de 2015, com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE CALVELO - Presente um oncio a solicitar uma 

compmticipação financeira destinada à obra de "Pavimentação de alargamento das Ruas de 

Cadem, Poça, Capela de S. Sebastião, Merece, Vilela, Carvalhal e Calçada". A Câmara 

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

ao montante màximo de 15.626,52 euros, a transl'eriJ' à medida da execução da 

obra., _________________________________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente um oficio a solicitar uma comparticipação 

financcira destinada à obra de "Reconstrução do muro no Caminho da Fonte do Boi". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira de 

70% até ao montante máximo de 6.355,23 euros, a transferir após a conclusão dos 

trabalhos. ---------------------------------------------------------
_(OS) ASSUNTOS DIVERSOS _ ______________ _ 

_ 5.1 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE DUAS 

ELETROBOMBAS SUBMERSíVEIS E ARRANCADORES, INSTALADAS NA 
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CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE ARDEGÃO - Emissão de parecer favorável à adjudicação e 

celebração de contrato ao fornecedor "Cristiano & Manuel Fernandes, Lda.", pelo valor de 16 

170,00 euros, acrescido de I V A à taxa legal em vigor. A Câmara Mtmicipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e Wll voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir 

parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Cristiano & Manuel 

Fernandes, Lda.", pelo valor de 16 170,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à prcsente ata 

como documento número quatro e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ________ _________ _____ _________ _ 

_ 5.2 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO - Emissão de parecer 

favorável à abertura do procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor 

"Manuel Ribeiro - Limpeza & Saneamento, Lda. ", pelo valor de 1.960,00 euros, acrescido de 

IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maiorin com quatro votos a 

favor e dois votos contra dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng. Manuel Barros, emitir 

parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao 

fornecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza & Saneamento, Lda.", pelo valor de 1.960,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal em vigor. Os Srs. Vereadores Dr. Filipc Viana e Eng. Manuel 

Barros apresentaram declarações de voto, que se anexam à presente ata como doctm1entos 

números quatro cinco, respetivamente e, se consideram corno fazendo parte integrante da 

mesma. ____ ____ _________ ______________ _ 

_ 5.3 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPET ÁCULO DA FADISTA "MÍSIA" NO 

TEATRO DIOGO BERNARDES - Emissão de parecer favorável à abertura do 

procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor "Diferentes Ritmos -

Produtores Associados de Espetáculos e Eventos, Lda.", pelo valor de 4.000,00 euros, 

acrescido de I V A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por mniorin com 

cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer 

favorável à abe11ura do procedimento, adj udicação e celebração do contrato ao fornecedor 

"Diferentes Ritmos - Produtores Associados de Espetáculos e Eventos, Lda. ", pelo valor de 

4.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número quatro e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 5.4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLO DA QUALIDADE DA 

ÁGUA E ASSISTítNCIA TÉCNICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS - Emissão de 

parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto, pelo valor base de 6.210,00 
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emos, acrescido de rVA à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por mai.oria 

eom cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador DI'. Filipe Viana, emitir parecer 

favorável à abertura de procedimento por ajuste direto, pelo valor base de 6.210,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número quatro e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ _ _ 

_ 5.5 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTDOORS E MUPIES PARA DIVERSOS 

ESPETÁCULOS - Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento e adjudicação 

ao fornecedor "Bruno Edgar Silva de Puga - Acriar", pelo valor de 2.120,00 emos, acrescido 

de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertma 

do procedimento e adjudicação ao fornecedor "Bruno Edgar Silva de Puga - Acriar", pelo 

valor de 2.120,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número 

quatro e se considera como fàzendo palte integrante da mesma. ___________ _ 

_ 5.6 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATAÇÃO DE 

TERRENOS E ESTRADAS MUNICIPA1S - Emissão de parecer favorável à adjudicação e 

celebração do contrato ao fornecedor "Remate Florestal, Corte e Abate de Árvores, Lda.", 

pelo valor de 10.778,80, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com quatro votos a favor e dois votos contra dos Srs. Vereadores Dr. 

Filipe Viana e Eng. Manuel Barros, emitir parecer favorável à adjudicação e celebração do 

contrato ao fornecedor "Remate Florestal, Corte e Abate de Árvores, Lda.", pelo valor de 

10.778,80, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. Os Srs. Vereadores DI'. Filipe Viana e 

Eng. Manuel Barros apresentaram declarações de voto, que se anexanl à presente ata como 

documentos números quatro e seis, respetivalllente e se consideram como làzendo parte 

integrante da mcsma. _ _________________________ _ 

_ 5.7 - CONCURSO DE POESIA - Temática: Rio Lima - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e Ullla abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar as normas do conelll'SO de poesia. ______ ___ __ _ 

_ 5.8 - PROJETO BIBLIOCAFÉ: - Aprovação das Normas de Funcionamento. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar as normas de funcionamento do projelo. _____ _ 

_ 5.9 - PROTOCOLO ENTRE O MUNlCIPIO DE PONTE DE LIMA E A ESCOLA 

SUPERIOR DE GESTÃOIINSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE-
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Curso de Gestão de Atividades Turísticas - Estágio Curricular do aluno Micael Sousa -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. _ _ _ _______ _ 

_ 5.10 - PARCERIA PARA A FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E O INSTITUTO POLITÉCNICO DE 

VIANA DO CASTELO - ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA - Curso de Especialização 

Tecnológica - Gestão da Qualidade e Sistemas Ambientais - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a làvor e uma abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar a parceria. _ ____________________ _ 

_ 5.11 - PROPOSTA DE VENDA DE BILHETES NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

DA "FESTA DA GENTE MIÚDA" - ESPETÁCULO "CINDERELA" - Aprovllção. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vercador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta apresentada. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número oito e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ ______ _ 

_ 5.12 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a solicitar 

autorização para a transmissão do arrendamento sito na Urbanização do Castelhão, Lt.! , Fr. 

B, em Freixo, de João dc Oliveira Ribeiro para Mllria do Carmo Nobre Marques Ribeiro, por 

motivo de óbito. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a transmissão do arrendamento sito na 

Urbanização do Castelhão, Lt.!, Fr. B, em Freixo, de João de Oliveira Ribeiro para Maria do 

Carmo Nobre Marques Ribeiro, por motivo de óbito. O Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número oito e se 

considera como fazendo parte integrante da mcsma. _ _ ___ ___ _______ _ 

5.13 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a solicitar 

autorização para a transmissão do arrendamento sito na Urbanização do Castelhão, LI. 4, Fr. 

C, em Freixo, de Domingos Pimentel Dias da Silva para Rosa Dantas Pacheco Silva, por 

motivo de óbito. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a transmissão do arrendamento sito na 

Urbanização do Castelhão, LI. 4, Fr. C, em Freixo, de Domingos Pimentel Dias da Silva para 

Rosa Dantas Pacheco Silva, por motivo de óbito. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número oito e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. _______ _____ _______ _ 
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___ 5.14 - CLA/UAB DE PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar a cedência do 

Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 16 de maio, pelas 10:30 horas, para a realização 

da conferência "Redes Sociais em Educação para a Saúde". A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr_ Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 16 de maio, pelas 10:30 

horas, para a realização da conferência "Redes Sociais em Ed ucação para a Saúde". O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como 

documento número oito e se considera como tàzendo parte integrante da mesma _________ _ 

5.15 - LANÇAMENTO DO LIVRO "PESSOAS E PESSOAS" - Presente um oflcio 

do Sr. José Manuel Rodrigues de Araújo a solicitar o Auditório da Biblioteca Municipal para 

o dia 14 de março, pelas 10:30 horas. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do 

Auditório da Biblioteca Municipal para o d.ia 14 de março, pelas JO:30 horas_ O Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento 

número oito e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

___ 5.16 - AGRUPAMENTO DR ESCOLAS DE ANTÓNIO FE1.JÓ - Presente um email 

a solicitar a cedência do Auditório Rio Lima para o dia 16 de março, entre as 14:00 e as 17:30 

horas, para a realização da fase regional do concurso "La Chanson Sur Scene". A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador 

Dr_ Filipe Viana, autorizar a cedência do Auditório Rio Lima para o dia 16 de março, entre as 

14:00 e as 17:30 horas, para a realização da fase regional do concurso "La Chanson SUl' 

Scene" . O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata como documento número oito c se considera como fazendo palie integrante da 

mesma_ -----------------------------------------------------------
___ 5.17 - DlRETOR DA AE DE FREIXO - Presente um email a solicitar O pagamento da 

utilização do Pavilhão da Escola Bàsica de Freixo, respeitante aos anos de 2012, 2013 e 2014_ 

A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr_ Filipe Viana, autorizar o pagamento respeitante à utili zação do Pavilhão da 

Escola Básica de Freixo, respeitante aos anos de 2012, 2013 e 2014, no montante global de 

6.447,50 euros. O Sr. Vereador Dr. Fil ipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa 

à presente ata como documento número oito e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ________________________________ _ 

___ 5.18 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente tuna proposta da Sr." Vereadora Dr" Ana 
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Rodas, em Freixo. A Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, um 

voto contra do Sr. Vereador Eng. Manuel Barros e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar o realojamento do Sr. José Salgado Rodrigues na Casa Amiga de Bouça de 

Rodas, cm Freixo, com uma renda apoiada dc 200,00 euros. O Sr. Vereador Eng. Manuel 

Barros solicitou o adiamento deste ponto, por considerar que existem situações do foro 

pessoal que deveriam ser discutidas e tidas em conta, de outra forma. Referiu ainda que, não 

tinha informação da Assistcnte Social, que o realojado em causa já foi condenado por 

violência doméstica, que já foram adotadas medidas de coação, que o realojado aufere um 

rendimento mensal superior a mil euros tendo nessa medida condições para ir ao mercado 

livre procurar wna casa. Os Srs. Vereadores Eng. Manuel Barros e Dr. Filipe Viana 

apresentaram declarações de voto, que se anexam à presente ata como-docwnentos ntuneros 

sete e oito, respetivamente e se consideram como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ 5.19 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE REBORDÕES SANTA MARlA 

Autorização para reutilizar as instalações do jardim-de-inIancia com a criação de wna 

lavandaria para apoio domiciliário. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor c uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipc Viana, autorizar o solicitado. __ 

_ 5.20 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO GRÁFICA DE 520 

EXEMPLARES DA OBRA "RIO LIMA: MEMÓRIAS DE UM RIO MÍTICO" -

Emissão de parecer favorável para a abertura de procedimento por ajuste direto ao forneccdor 

"Rainho & Neves, Lda.", pelo valor de 22.235,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em 

vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável para a abeltura de procedimento 

por ajuste direto ao fornecedor "Rainho & Neves, Lda.", pelo valor de 22.235,00 euros, 

acrescido de lVA à taxa legal em vigo!'. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento niunero quatro e se 

considera como fazendo partc integrante da mesl11a. _______________ _ 

_ (06) ATRIBUIÇÃO DE SUBsíDIOS ______________ _ 

_ 6.1 - BASKET CLUB L1MIENSE - Presente um oficio a sol icitar a atribuição de um 

subsídio destinado à aquisição de uma viatura ligeira de nove lugares. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor c luna abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, atribuir um subsídio no valor de 20.000,00 euros, mediante celebração de protocolo a 

estabelecer com o clube. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que 

se ancxa à presente ata como documento niuncro oito e se considera como fazendo palte 

integrante da mcsma. __________________________ _ 
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_ 6.2 - BATOTAS PONTE DE LIMA CLUBE DE DESPORTOS RADICAIS -

Presente um email a solicitar a atribuição de um subsídio extraordinário para a realização do 

evento "IV Resistência Limiana". A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. I'ilipe Viana, atribuir um subsídio 

extraordinário no valor de 1.629,00 euros. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número oito e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLlCO: Não houve intervenções. _ 

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

57°, da Lei nO 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reunião, em 

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberação foi tomada por maioria com ci nco votos 

a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _ ___________ _ 

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

Câmara declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e cinquenta minutos. ____ _ 

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

O Presidente, 

A Secretária, 
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