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------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia três de novembro 
do ano dois mil e quinze. 

------Aos três dias do mês novembro do ano dois mil e quinze, pelas dez horas, na sala de reuniões 
da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge Fidalgo 
Martins, Heleno da Costa Simões, António Augusto Torrão Vaz, Adriano Augusto Gonçalves Prada 
e Licínio Ramos Martins, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, 
comigo, António Alberto Lopes Coelho, Técnico Superior, desta câmara, teve lugar a reunião 
referida. 

------ À hora indicada o senhor presidente declarou abe1ia a reunião. 

------ORDEM DO DIA 

------ ~l~lf~(;~() ~1/V~!V~l?l~ -------------------------------------------------------------------------------

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de 
ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 2 087 606,83 euros. 

------ PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO FINANCEIRO 2015: 

------ MODIFICAÇÃO No 21 - ALTERAÇÃO N° 15: Presente a modificação/alteração em epigrafe no 
valor de 112 500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2015: 

------MODIFICAÇÃO N° 21 - ALTERAÇÃO N° 17: Presente a modificação/alteração ao orçamento 
da despesa do valor total de 15 000,00 euros, correspondendo a despesas COITentes, foi deliberado por 
unanimidade aprová-la. 

------ I? MP REI~ ~D~~ E () BRA ~ P Ú BLI C~~ ----------------------------------------------------------------

------REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO- 2a FASE- REQUALIFICAÇÃO DE ARRUA
MENTOS EM ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E SERAPICOS -Ajuste Direto: Presentes o anún-
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cio, o programa do procedimento, o caderno de encargos e o projeto relativos ao procedimento em 
epígrafe, cujo valor base para estes efeitos se estima em 117 329,85 euros, foi deliberado por unani
midade aprova-los e proceder à abertura de procedimento de ajuste direto nos tem1os dos documentos 
referidos e legislação aplicável~ alínea a) dos a1iigos 16. o e 19. ", e Capítulo I do Título III da Parte II 
do Decreto-Lei n.'' 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n" 278/2009, de 02 de outu
bro, pela Lei no 3-B/2010, de 27 de abril, e pelos Decretos-Lei n" 131 /2010, de 14 de dezembro, e 
149/2012, de 12 de junho. 

------ Para o efeito foi deliberado convidar a apresentar proposta a firma: 
- Boaventura de Jesus Carreira & Filhos, Lda, com sede em Vimioso. 

------ As propostas são apresentadas através de coneio eletrónico na plataforma vorta/GOV. até às 12 
horas e 30 minutos do dia 16 do mês em curso. 

------ O procedimento será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
-Presidente: Orlando Marcos Moscoso, Técnico Superior, desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Manuel Miranda Peneira Pinto, Técnico Superior, que substituirá o pre-

sidente nas suas faltas e impedimentos, e Vítor Filipe Afonso Ventura, Chefe de Divisão, 
ambos desta câmara municipal; 

- Vogais Suplentes: António Alberto Gonçalves Coelho e Sónia Cristina Nunes Maria, ambos 
Técnicos Superiores, desta câmara municipal. 

-----MERCADO MUNICIPAL DE VIMIOSO- Deficiências de Obra: Presente a informação no 
461 , de 02/ 11/2015, da Técnica Superior, Sofia Maria Ventura Diz, fazendo uma retrospetiva ao 
decurso da obra, referindo que esta se encontra ainda no prazo de garantia, tendo a respetiva caução 
sido libeliada em 90%, porém, em vistoria à obra, foram detetadas deficiência ao nivel de canaliza
ção nas casas de banho públicas que causaram danos nesta instalação, no gabinete contíguo e casas 
de banho deste, citando neste contexto o disposto nos atiigos 396°- Defeitos da Obra-, 397°- Garan
tia da Ohra- e 296° - Execução de Caução- , do CCP, relativos à responsabilização do empreiteiro, 
concluindo que, deve aquele, ser notificado para, num prazo razoável, proceder às correções dos 
defeitos. 

------ Ponderado o teor da inforn1ação foi deliberado por unanimidade notificar o empreiteiro, a fir
ma Gabimarão, Construções, S. A., para, no prazo de quinze dias, proceder à reparação das defi
ciências apontadas sob pena de execução da caução. 

-----CAUÇÕES: 

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA, TURÍSMO E AVENTURA DE VIMIOSO- COMPLEXO 
DO BURRO MIRANDÊS E PORTA DA TERRA FRIA: Presente um pedido do empreiteiro das obras 
em título, a firma Multinordeste, S. A., solicitando a substituição dos reforços de caução retidos nos 
pagamentos das referidas obras por garantias bancárias de iguais valores, e analisadas as informações 
n° 128 e 131 , de 26 do mês findo, do Técnico Superior, António Emílio Maliins, que confirma reten-
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ções a título de reforços de canções, daquelas obras, dos valores respetivos de 13 870,92 euros e 32 
373,24 euros, foi deliberado por unanimidade autorizar a substituição requerida. 

------ AQU/SIÇA-0 DE BENS E SERVIÇOS ------------------------------------------------------------------

------ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E INTERLIGAÇÃO DA REDE DE 
DADOS ENTRE EDIFÍCIOS DO MUNICÍIO DE VIMIOSO - Ajuste direto: Presentes o convite tipo, 
o programa do procedimento e caderno de encargos relativos ao procedimento para contratação dos 
senriços em título, com previsão para o prazo de três anos, cujo valor base para este efeito se fixa em 
24 534,72 euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abertura de procedimento de ajuste direto 
para a contratação nos tennos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do n° 1 do 
mtigo 16.0

, alínea a) do artigo 20.0
, e Capítulo I do Titulo 111. da Parte II do Decreto-Lei n.0 18/2008, 

de 29 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n° 278/2009, de 02 de Outubro, Lei n° 3-8/201 O, de 27 
de Abril, e Decreto-Lei n° 13112010, de 14 de Dezembro, e convidar para o efeito a finna: 

- MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia, com sede em Lisboa. 

As propostas deverão ser enviadas a esta câmara municipal via enzail para o endereço 
gi.cmv@cm-vimioso.pt, até às 17.00 horas do dia onze do mês em curso. 

------O procedimento será conduzido pelo júri assim constituído: 
- Presidente: Paulo Fernandes João, Técnico Superior; 
-Vogais: Mário da Assunção Marcos Moscoso, Técnico de Informática, que substituirá o pre-

sidente nas suas faltas e impedimentos, e Vítor Filipe Afonso Ventura, Chefe de 
Divisão Municipal; 

- Vogais Suplentes: António Emílio Martins e Lídia Cristina Rodrigues Diz Mmtins, mnbos 
Técnicos Superiores, 

todos trabalhadores desta câmara municipal. 

------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E COBRANÇAS DE TODOS OS CONTRATOS 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO - Concurso público- Esclareci
mentos: Presente a ata do júri de acompanhamento do procedimento em título, relativa à análise do 
pedido de esclarecimentos solicitados pelas firmas: GAR-FIVE, LDA e CTT - Correios e Telecomu
nicaç·ties de Portugal, S.A., no âmbito do decurso do concurso em título, na qual se prestam os escla
recimentos devidos, sobre a qual foi proferido pelo Sr. Presidente da Câmara despacho de aprova
ção, notificação aos interessados, disponibilização na platafonna vortalGOV e retificação em reu
nião deste órgão, foi deliberado por unanimidade ratificar a aprovação dos esclarecimentos e restan
tes procedimentos constantes daquele despacho. 

------ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMADOR DO GIP - Gabinete de Inserção Profissional 
-Modalidade de tarefa - Ajuste direto -Adjudicação: Presente o projeto de decisão do júri do proce-
dimento em título, datado do dia vinte e oito do mês findo , o qual conclui que a proposta, única clas
si ficada em primeiro lugar, é a proposta da concotTente Maria Bemardete Miranda da Veiga, do 
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valor de 15 091,92 euros, foi deliberado, de acordo com o projeto de decisão em apreço, adjudicar à 
refe1ida conconente. 

------MINUTAS DE CONTRATOS: 

------ Presentes as minutas dos seguintes contratos: 

- HContratação de Serviços- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas", 

- HContrato de Prestação de Serviços para o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) -
Animador do GIP"; 

foi deliberado por unanimidade aprová-las. 

------ Foi ainda presente uma minuta do contrato de prestação de serviços postais para o ano 2016, 
apresentada pelos CTT, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO ---------------------------------------------1 

------PEDIDOS DE PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE: 

------Maria de Jesus Rodrigues Lopes - Cabeça de casal da herança de António Augusto Pires: 
Presente a informação no 438, datada do dia 19/10/2015, do Técnico Superior, Manuel Miranda Fer
reira Pinto, que analisa o pedido do munícipe em epígrafe apresentado na qualidade referida, pelo 
qual se solicita parecer respeitante à constituição de compropriedade entre os herdeiros do prédio ins
crito na Matriz Predial Rústica da Freguesia de Vimioso sob o artigo no 2382, sito no lugar dos 
Baneiros, infonnação que refere que a constituição de compropriedade ou aumento do número de 
compartes de prédios rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal nos tennos do no 1 
do artigo 54° da Lei n" 64/2003, de 23 de agosto, sendo definidas no número 2 do mesmo artigo as 
condições a verificar pela câmara municipal para a emissão daquele parecer. 

------ Conclui, neste caso concreto, que a constituição de compropriedade sobre o prédio em causa, 
advém apenas da necessidade de operar uma divisão equilibrada da herança. 

------Ponderado o teor da infom1ação, foi deliberado por unanimidade, de acordo com a mesma, emi
tir parecer favorável à constituição de com propriedade sobre o prédio identificado. 

------PEDIDOS DE CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE NOME DE LOCAL: 

------ Ernesto dos Anjos Pais Meirinho: Presente um pedido do munícipe em título solicitando que 
se certifique que o lugar onde se situa a sua casa de habitação, inscrita na Matriz Predial Urbana da 
Freguesia de Vimioso sob o artigo 1419, é conhecido por Lameira da Burras e BaüTo Mira Pereiras e 
o local já foi também conhecido por Caleja da Lama. Analisada, neste sentido, a infom1ação no 453, 
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de 28/10/2015, do Técnico Superior Manuel Miranda Feneira Pinto, que confim1a as referidas desig
nações do local informando ainda que, compulsado o loteamento onde o prédio referido foi implanta
do, as mesmas designações se encontram referidas naquele, e que, pedido idêntico, do Sr. Manuel 
José Pino, foi já apreciado em reunião desta câmara em 05/07/201 O, foi deliberado por unanimidade 
certificar em conformidade com a infonnação analisada. 

------ J0!1Jr~Jlkf(}JVJ(J lkflflVI~IJO~iS -----------------------------------------------------------------------------

------ J UNTA DE FREGUESIA DE PINELO - Recreio da Escola Primária: Presente o oficio n.0 

NP.FP/0151014, datado de 1611 0/2015, subscrito pela Presidente da Junta de Freguesia de Pinelo, solicitando 
autorização para celebrar um contrato de comodato com a Vodafone Pmtugal - Telecomunicações Pessoais, S. 
A., para instalação de equipamento de radiocomunicações no ten eno contíguo à sede da Junta de Freguesia, 
espaço contíguo à Escola Primária de Pinelo, foi deliberado por unanimidade autorizar. 

------ JO~l)[l)()~ L>~ ~JO()[() --------------------------------------------------------------------------------------

------ CENTRO SÓCIO CULTURAL DE VIMIOSO - Apoio Financeiro: Presente o oficio n" 112, 
datado de 29/10/2015, do centro em título, solicitando a verba de 5000,00 euros a fim de suportar 
despesas com a antecipação do início dos Cursos Sócio Educativo, foi deliberado por unanimidade 
conceder a verba solicitada. 

----- MOTOCLUB FURÕES VIMIOSO - Apoio para a Prova King ofPortugal- 2015: Presente o 
pedido do clube em título solicitando a atribuição da verba de 2600,00 euros respeitante à sua partici 
pação na organização da prova King of Portugal- 2015, foi deliberado por unanimidade conceder o 
apoio solicitado constante do plano de atividades da peticionária para o ano em curso. 

------ CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOSELO - ~poio Financeiro: 
Presente um pedido da direção do clube em título solicitando o pagamento de duas prestações no mês 
de novembro, no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo para a época 
2015/2016, justificando que, no início da época, as despesas são acrescidas com as inscrições de 
jogadores, foi deliberado transferir, por conta do referido programa, a verba con·espondente às pres
tações requeridas. 

------ XVI EDIÇÃO - FEIRA DE !1R TES, OFÍCIOS E SABORES 2015: Presente a infonnação n.0 

DDES/41 , datada do dia 27 do mês fi ndo, do Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Social, Paulo Braz, solicitando autorização para desenvolver todas as diligências necessárias para a 
realização da XVI Edição - Feira de ~rtes, lJfícios e ~abore.\', solicitando, também, que, para que 
possam ser assumidas e pagas algumas despesas de preparação a realizar pelas associações que pro
movem distintas atividades nos dias 19 e 20 de dezembro, no âmbito daquele feira, se transfira para a 
conta do Motocluh Furàes de Vimioso a impotiância de 1000,00 euros, foi deliberado por unanimi
dade, de acordo com o teor da infonnação em apreço, aprovar a realização do evento e transferir a 
referida importância para aquele clube. 
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------APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR: 

--- I - Ensino superior- Presente os respetivos pedidos de apoio fonnulados nos termos do Regu
lamento Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, dos estudantes 
do ensino superior: 

- David Neves Anes Martins, estudante do 3.0 ano do curso de Licenciatura Engenharia Civil, 
do Instituto Politécnico de Bragança; 

- Armandino Pera Bartolomeu, estudante do 1 o ano do curso de CTeSP Gestão Ambiental, do 
Instituto Politécnico de Bragança; 

- Tânia Ferreira <7orreia, estudante do 3° ano do curso de Licenciatura em Reabilitação Moto
ra, do Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real; 

- Tina Joauna de <7astro Mm·eiras. estudante do 2° ano do curso de Licenciatura em Arte e 
Design, do Instituto Politécnico de Bragança; 

- Maria José Afonso Fernandes. estudante do 1" ano do curso de Licenciatura em Enfenna
gem do Instituto Politécnico de Bragança; 

- <7átia Andreia Alve.~o· Fernandes, estudante do 4° ano do curso de Mestrado Integrado em 
Medicina, da Universidade do Minho; 

- Fábio Pires Galego, estudante do 2" ano do curso de Mestrado lnte!:,rrado em Arquitetura, da 
Universidade da Beira Interior; 

- Macarena Pires Galego, estudante do 4° ano do curso de Mestrado Integrado em Direito, da 
Faculdade de Direito, da Universidade de Coimbra, 

foi deliberado, nos termos do no 3 do artigo 3" do referido regulamento, conceder apoio para paga
mento das propinas, a pagar diretamente aos respetivos estabelecimentos de ensino. 

----- Relativamente aos processos dos estudantes: 

-Edgar Machado Veiga, estudante do 1.0 ano do curso de Licenciatura em Gestão Hoteleira, da 
Universidade do Algarve, foi deliberado indeferir o pedido de apoio, com base no artigo 1.", do regu
lamento em vigor. 

- Flávio Daniel Diz Cordeiro, estudante do ano zero da área Comunicação/ Artes, Plano II, do 
Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, foi deliberado indeferir o pedido de apoio, com base 
no n." 1 do artigo 7.0

, do regulamento em vigor. 
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--- 2 - Ensino secundário - Presente, também, os respetivos pedidos de apoio fonnulados nos 
termos do mesmo regulamento, visando custear despesas de transporte coletivo, material e livros 
escolares e alojamento em residência para estudantes, dos estudantes do ensino secundário: 

-Pedro Miguel Mende.'t· Preto, estudante do 1 o.u ano, no Agrupamento de Escolas Miguel Tor
ga de Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio no valor de 250,00 
euros, por período, para residência, livros e material escolar; 

- Patrícia A lexandra Pires Alves, estudante do l.u ano, do Curso de Técnico de Cozi
nha/Pastelaria, da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mirandela, foi 
deliberado nos termos do regulamento conceder apoio para pagamento do transpmie de Vimio
so/Mirandela/Vimioso; 

-Angelina Patrícia Ferreira Frias, estudantes do 12° ano do Ensino Profissional, do Agrupa
mento de Escolas Emídio Garcia, de Bragança, foi deliberado, nos tennos daquele regulamento, con
ceder o apoio no valor de 200,00 euros, por período, para residência, livros e material escolar. 

------ RETIFICAÇÂO DE NOME: 

------Pelo Sr. Vereador António Augusto TmTão Vaz foi levantada a situação de constatação do lap
so na linha 3 da página 05, da ata n" 22, datada de 06-10-2015, da repetição do nome da estudante 
Tânia Xavier Lourenço, onde, em vez desta, deveria constar o nome de Vítor Cardoso Ferreira da 
Silva - estudante do 2° ano de mestrado em Engenharia Biotecnológica do IPB. 

------ Neste sentido propôs que se retifique este lapso. 

------ Foi deliberado por unanimidade retificar confonne proposto. 

------ESTRATOS SOCIAIS DESFESFAVORECIDOS: 

------Manuel Paula de Oliveira: Presente a infonnação no 456, de 28/10/2015, do Técnico Superior, 
Orlando Marcos Moscoso, repotiando-se à aquisição e equipamentos para minimização de mobilida
de condicionada da esposa do munícipe em título, residente em Argozelo, infmmando que, na 
sequência de infonnação social, repo1tando esta situação, se deslocou ao local tendo verificado a 
necessidade de proceder à montagem de equipamentos de apoio que minimizem a mobilidade condi
cionada da aludida, situação que, segundo infonnação dos interessados, o que se pretende é a aquisi
ção e posterior montagem dos equipamentos necessários cujo orçamento, que anexa, solicitado à 
fim1a Mosaico Floral, Lda. , é de 325,00 euros. 

------ Neste âmbito informa, ainda, que tratando-se exclusivamente de aquisição de materiais, cujo 
preço não ultrapassa o valor de 5000,00 euros, deverá ser dado cumprimento ao Código dos Contra
tos Públicos, como em situações idênticas em que o Município de Vimioso tem enquadrado no regi-
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me simplificado de ajuste direto previsto no at1igo 128" daquele código, devendo ainda ser cumpridas 
as fonnalidades legais previstas na Lei n° 82-B/20 14 (Orçamento de Estado). 

----- Ponderado o teor da infonnação foi deliberado por unanimidade proceder à aquisição do mate
rial aludido seguindo o procedimento referido do regime simplificado de ajuste direto. 

------ ()lJJrl?()~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ACÇÃO JUDICIAL- Jrl?IBUNAL ADMINI~Tl?ATJV() E FI~CAL DE Mll?ANDELA
Proc. N° 239/ JI.JBEMDL - Ação Administrativa Especial: Pelo Sr. Presidente foi presente a sen
tença profe1ida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela referente ao processo em títu
lo, que, referindo que, de entre as várias situações em que o município vai acusado, declara parcial
mente nulo o ato impugnado no que respeita ao aumento remuneratório operado ao abrigo do n° 5 do 
m1igo 1 04" da Lei n. 0 12-A/2008, em 26 de março de 2009, no âmbito do processo de mobilidade 
interna na categoria do trabalhador do mapa de pessoal desta Câmara Municipal - Lourenço José 
Gonc,:ufves Marques - Assistente Operacional - e determina a reposição/reintegração da situação 
remuneratória daquele trabalhador das quantias ilegalmente abonadas repot1adas à diferença remune
ratóri a entre a posição 3 - nível 3\ a que conesponde a remuneração € 583.58. e a posição 4 - nível 
4, a que corresponde a remuneração € 635,07. 

------ Foi deliberado acatar a deci são do tribunal. 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ACORDO DE COOPERAÇÃO: Presente a informação n" 
132/DAF, de 28/10/2015, do Técnico Superior, António Emílio Martins, anexando fotocópia do 
Acordo de Cooperação para a Eduçtí.o Pré-escolar, celebrado em 02/maio/2000, ao abrigo da Lei n" 
5/97 e Dec. Lei 11° 14 7/97, entre a Direção Regional de Educação do Norte, o Centro Regional de 
Segurança Social do Norte e esta Câmara Municipal, e do original do Anexo ao Acordo de Coope
ração para o Ano Letivo de 2015-2016 no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da 
Educação Pré-escolar como aditamento ao acordo de cooperação celebrado entre a Direção-Geral 
dos Estabelecimentos Escolares/ Direção de Serviços da Região Norte, Instituto de Segurança Social, 
LP .- Centro Distrital de Bragança e esta Câmara Municipal de Vimioso, foi deliberado tomar conhe
cimento. 

------PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNO 
DO 1° CICLO EB - Ano letivo 2015-2016: Presente a informação 11° 126/DAF, de 22/10/2015, do Téc
nico Superior, António Emílio Martins, infonnando que ao abrigo do artigo 5° do Despacho n° 8452-
A/20 15, de 31/07, do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar, e no 
âmbito Programa de Genemlizaçào do Fomecimento de Refeições aos Alunos do 1" Ciclo EB, foi submeti
da e validada a candidatura para o ano letivo em curso. 

-----Foi deliberado tomar conhecimento. 
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------ AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. - Acidente Ocorrido em 15-07-2015 -
Máquiua de Rastos Komatsu D65-EX: Presente a ca11a, sem referência, da companhia de seguros em título, 
registada sob o n'' 3927, em 29-10-2015, infonnando que a avaria do motor da máquina referida, resultante do 
acidente oconido em 15 de julho do ano em curso, se encontra excluída das condições gerais da apólice do 
seguro daquele máquina, foi deliberado, tendo em conta a posição tomada pela seguradora, recorrer aos servi
ços de advogado para mediação do diferendo. 

----- PROGRAMA NA CMTV - Correio da Manhã: Pelo Sr. Presidente foi dado conhecimento que a 
Câmara de Vimioso vai participar no programa da CMTV, no dia 9 do mês em curso, dedicado à culinária 
micológica, onde o município se tàrá representar diretamente, por ele próprio com a participação de dois res
tam·antes locais. 

------ Referiu que se trata de um evento promotor do município e dos produtos gastronómicos de Vimioso, 
importante não só para a promoção, mas patticulannente para divulgação, a nível nacional, do concelho e dos 
seus produtos. 

------ Neste sentido infonnou, ainda, que aquele evento irá gerar encargos de deslocações, de representação e 
outros inerentes à realização do evento, pelo que o município deverá assumir tais encargos. 

------ Tendo em conta o exposto pelo Sr. Presidente, foi deliberado por unanimidade assumir as despesas ine
rentes àquele evento. 

------ Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião 
pelas onze horas e trinta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos do 
artigo 57°, do Anexo I, da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros 
presentes e, de acordo com a pa11e final desta norma legal , vai também ser assinada por todos os pre
sentes. 

------ Analisada aquela nonna legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assi
nada por todos os membros intervenientes nesta reunião. 
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