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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATA No 02 

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia vinte e sete do mês 
de janeiro do ano dois mil e catorze. 

------ Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, pelas catorze horas e vinte e 
cinco minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os 
senhores António Jorge Fidalgo Martins, António Augusto Torrão Vaz, Licínio Ramos Mat1ins, res
petivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido os 
Senhores Vereadores Amílcar Gonçalves Martins e Heleno da Costa Simões, justificando este último 
a sua ausência por motivos pessoais inadiáveis, falta que foi justificada, comigo, António Alberto 
Lopes Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, teve lugar a reunião referida. 

------ À hora indicada o Sr. Presidente declarou aberta esta reunião. 

------ORDEM DO DIA 

------~1Jrllf4(;~() ~]}\Tff}\T~j!]}l;t --------------------------------------------------------------------------------

------PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014: 

------MODIFICAÇÃO No 2- ALTERAÇÃO N° 2: Presente a modificação I alteração em epígrafe, que 
prevê no ProjetoiAção 0503-02 1 2012-62 - Energia Elétrica I Remodelação I Ampliação da rede de 
iluminação pública -. dotado no ano em curso com a verba de 670 000,00 euros e uma dotação para 
os anos seguintes no valor de 2 400 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la e subme
tê-la à aprovação da Assembleia Municipal. 

------ MODIFICAÇÃO N° 3- ALTERAÇÃO N° 3: Presente a modificação I alteração em epígrafe, no 
valor total de 22 500,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------ ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 

------MODIFICAÇÃO N° 3 -ALTERAÇÃO N° 2: Presente a modificação/alteração em epígrafe no 
valor total de 23 500,00 euros, correspondendo a despesas correntes, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do pas
sado dia vinte e quatro, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 
1 662 853,01 euros. 
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___ _ ____ c_AMARA_~ ___ MUN __ r_c_r_P_AL __ n_E_ v_r_M_r_o_s_o _ ___ ~r ___ ~, 
------EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS----------------------------------------------------------------

------ BENEFICIAÇÃO I CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS- INSTALAÇÕES TÉCNICAS TERMAIS, 
PISCINA E AQS DO BALNEÁRIO TERMAL DE VIMIOSO - Ajuste Direto: Presentes o convite 
tipo, o projeto, o programa do procedimento e o caderno de encargos relativos ao procedimento em 
epígrafe, cujo valor base para efeitos deste procedimento se estima em 31 132,07 euros, foi delibera
do aprová-los e proceder à abertura de procedimento de ajuste direto nos termos dos documentos 
referidos e legislação aplicável; alínea a) do artigo 19.0

, e Capítulo I do Título III 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 no 3-B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei no 131/2010, de 14 de dezembro, 149/2012, de 12 de 
junho, convidando para o efeito a firma: 

- Triunfovivo Unipessoal, Lda., com sede em Viseu. 

------ As propostas deverão ser apresentadas através da platafonna de contratação pública no sitio 
govpt. vortal.pt, até às 17 horas do dia 21 do mês de fevereiro do ano em curso. 

------O procedimento será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
-Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Manuel Miranda Ferreira Pinto, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, ambos Técnicos Superiores desta câmara 
municipal; 
- Vogais Suplentes: António Alberto Gonçalves Coelho e Sónia Cristina Nunes Maria, ambos 
Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 

------AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e medi
ção de trabalhos referentes às obras: 

--Parque Ibérico de Natureza e Aventura de Vimioso- Portas de Serapicos/Edifício de 
Receção e Encaminhamento- Auto de medição n.0 1 de trabalhos normais, datado de 24/01 /2014, 
no valor de 7820,60 euros; 

--Reconversão de Imóveis no Concelho- Beneficiação do Balneário Termal da Terronha 
-Auto de medição n.0 1 de trabalhos nom1ais, datado de 24/01/2014, no valor de 111 700,00 euros, 

foi deliberado por unanimidade aprová-los. 

------A QUISI ÇÃ O DE BENS E SER VIÇOS -----------------------------------------------------------------

------FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM 
MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO (BTE E BTN), ILUMINAÇÃO PÚBLICA (lP) E INSTA
LAÇÕES SAZONAIS (BTN-Sazonal) DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO- Concurso público: Presentes 
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o anúncio tipo, o programa do procedimento e o cademo de encargos relativos ao procedimento em 
epígrafe, cujo valor base para efeitos deste procedimento se estima em 1 950 000,00 euros, foi delibe
rado aprová-los e proceder à abertura de concurso público nos termos dos documentos referidos e 
legislação aplicável; alínea b) do artigo 20.0

, e Capitulo II do Titulo III da Parte li do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto
Lei no 278/2009, de 02 de outubro, Lei no 3-B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei no 13112010, de 14 
de dezembro, 149/2012, de 12 de junho. 

------ As propostas são apresentadas através da plataforma de contratação pública no Sitio 
govpt.votial.pt, no endereço "http://www. voltargov.pt'' até às 17 horas do quadragésimo oitavo dia 
contado da data de envio do anúncio para publicitação. 

------O concurso será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
-Presidente: Vítor Filipe Afonso Ventura, Técnico Superior desta câmara municipal; 
- Vogais Efetivos: Solange Jesus Rodrigues Delgado que substituirá o presidente nas suas faltas 

e impedimentos, e Orlando Marcos Moscoso, ambos Téctúcos Superiores desta câmara 
municipal; 

- Vogais Suplentes: Manuel Miranda Ferreira Pinto e António Albetio Gonçalves Coelho, ambos 
Técnicos Superiores, da Câmara Municipal de Vimioso. 

------ AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONEXOS - FORNECIMEN
TO DE AGENDA CULTURAL - ANO DE 2014: Presente a informação 003/DDES, datada de 23 do 
mês em curso, subscrita pelo Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, Paulo 
Ramiro da Conceição Braz, informando da pretensão de iniciar o processo de aquisição do forneci
mento da agenda cultura para o ano em curso, apresentando, neste sentido, para aprovação, os seguin
tes elementos: o convite; o caderno de encargos e anexos. 
------ Neste contexto infonna que o objetivo é adquirir os bens respetivos, através de procedimento 
ajuste direto, a promover nos termos do artigo 115° do CCP, para fomecimento da Agenda Cultural -
ano 2014 - com inicio no 2° trimestre, objetivando-se a divulgação de todos os eventos e atividade 
culturais do concelho. 
------ A despesa deste encargo, estimada em 20 200,00 Euros, possui cabimento orçamental na rubri
ca O 1 02/02 O 121- Outros bens. 
------Esclarece ainda que, nos termos do no 1 do artigo 67° do CCP, o procedimento deve ser condu
zido por um júri e nos termos do artigo 112° do mesmo código a entidade adjudicante convida dire
tamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar propostas. 
------ Conclui, referindo, que nos tetmos da alínea a) do número 7 do atiigo 73° da Lei n° 83-C/2013, 
de 31112, que aprovou o Orçamento de Estado para 2014,- ... os contratos mistos cujo tipo contra
tual preponderante não seja o da aquisição de serviços ... , não estão sujeitas aos disposto nos núme
ros 1 a 4 da mesma norma. 
------ Ponderados os termos da informação analisada foi deliberado em conformidade promover o 
procedimento referido, nos termos que se seguem. 

------FORNECIMENTO DA AGENDA CULTURAL ANO DE 2014- Abertura de Procedimento de 
Ajuste Direto: Presentes, no mesmo contexto, o convite tipo, o programa do procedimento e o 
cademo de encargos relativos ao procedimento em epígrafe, cujo valor base para estes efeitos se 
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estima em 20 200,00 Euros, foi deliberado aprová-los e proceder à abe11ura de procedimento de ajus
te direto nos termos dos documentos referidos e legislação aplicável; alínea a) do m1igo 19.0

, e Capi
tulo I do Título III da Parte II do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei 
no 278/2009, de 02 de outubro, Lei n° 3-B/2010, de 27 de abril, e Decretos-Lei no 131/2010, de 14 de 
dezembro, 149/2012, de 12 de junho, convidando para o efeito a tirma Vimidigital. Lda., com sede 
em Vimioso. 

------ As propostas deverão ser apresentadas por via coneio eletrónico no endereço spa@cm
vimioso.pt, até às 17 horas do dia cinco do mês de fevereiro do mês em curso. 

------O procedimento será conduzido por um júri que terá a seguinte constituição: 
-Presidente: Paulo Ramiro da Conceição Braz, Técnico Superior desta Câmara Municipal; 
- Vogais Efetivos: Lídia Raposo Ran1os Rodrigues, que substituirá o presidente nas suas 

faltas e impedimentos, e Josefina da Ressuneição Martins Machado, ambas 
Assistentes Técnicas desta câmara municipal. 

------ RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS QUEIMADORES DO INCINERA
DOR INSTALADO NO CANIL/GA TIL INTERMUNICIPAL DE VIMIOSO: Presente a informação n° 
01 / SPA, datada do dia 22 do mês em curso, da responsável, Lídia Raposo Ramos Rodrigues, refe
rindo que tendo esta câmara, em reunião ordinária do dia 03 de dezembro de 2012, aprovado a pro
posta da firmaAmbitermo. S.A., para, no ano 2013, proceder à manutenção dos queimadores do inci
nerador e título pelo preço de 994,00 euros, acrescido do IV A à taxa aplicável, e, atendendo a que se 
inicia um novo ano, torna-se necessária a manutenção daquele equipamento, propõe que este órgão se 
pronuncie sobre a possível renovação do aludido contrato. 

------Face ao teor da informação em análise foi deliberado por unanimidade renovar aquele contrato. 

------ FORNECIMENTO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DA BARRAGEM E PERÍMETRO DE 
REGA DE VALE DE FRADES- Assistência técnica: Presente a infonnação n° 01/2014, datada de 
08 do conente mês, subscrita pelo Técnico Superior, Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves, referente 
ao assunto em título, referindo que tendo a firma lnvestword, Sociedade Luso Angolana, Unipessoal. 
Lda., sido a fornecedora do projeto em título, e, neste contexto, prestado assistência técnica no âmbi
to deste projeto nos termos contratualizados, vem agora solicitar o pagmnento relativo a este trabalho 
do valor contratual de 2465,00 euros, acrescido do respetivo IV A, concluindo que no decurso da 
execução dos trabalhos a assistência técnica prevista na contratação foi efetivamente prestada. 

------ Ponderado o teor desta infmmação e em sua concordância foi deliberado por unanimidade, 
aprovar o pagamento da assistência técnica prestada no âmbito da realização do projeto referido. 

------PAGAMENTO DA 2" TRANCHE DOS ESTUDOS PARA DEFINIÇÃO DOS PERÍMETROS DE 
PROTEÇÃO DOS FUROS ARTESIANOS DE CAÇARELHOS (2 furos), VALE DE FRADES (1 furo) 
E A VELANOSO: Presente a informação n° 482, datada de 26 do mês de novembro do ano findo, do 
Técnico Superior, Manuel Miranda Feneira Pinto, referente ao assunto em título, esclarecendo que 
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no procedimento de contratualização daqueles serviços se previa o pagamento em duas fases; uma 
com a adjudicação, já paga, e outra contra a entrega dos estudos I relatório final. 
------ Refere que, com o pagamento da palie correspondente entrega dos estudos I relatório final - o 
pagamento da segunda fase, deixaria a câmara municipal desprotegida no caso de haver necessidade 
de proceder a alteração à proposta, tendo, neste sentido, sido acordado entre as partes que a 2a tàse 
de pagamento seria feita apenas quando da aprovação dos perímetros por parte da A.R.H .. Decisão 
esta aceite por ofício da adjudicatária, i21, Lda. , ratificado em reunião desta câmara do dia 01 de 
maio de 201 1. 
------ Conclui, no mesmo sentido, que o pagamento integral da prestação dos serviços não deve ser 
feito posto que não existe caução que garanta o cumprimento integral do mesmo, porém independen
temente das razões que assistem à prestadora do serviço, eventualmente, poderá fazer-se um paga
mento parcial da 23 fase. 
------ Ponderada a informação analisada foi deliberado por unanimidade pagar metade do valor da 
segunda fase que corresponde a 1200,00 euros. 

------ FORNECIMENTO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA 
DA TEXUGUEIRA EM SANTULHÃO E DO CAMINHO AGRÍCOLA DO VALE EM CARÇÃO -
Assistência técnica: Presente a infonnação n° 02, datada de 14 do mês em curso, do Técnico Supe
rior, Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves, fazendo uma retrospetiva ao decurso do fornecimento em 
título, infonnando que vem agora a cocontratante, Maria Teresa de Moura Lopes Pinto, solicitar a 
autorização para faturação referente à assistência técnica prestada no âmbito do contrato daquele for
necimento, no valor de 2473,00 euros, posto que decorreram dois anos sobre a entrega dos projetas 
de execução. 
------ Neste contexto infonna que, pese embora ter oconido a aprovação dos projetas de execução por 
parte do município, não foi , até à data, como diz, iniciado o procedimento de fo1mação dos contra
tos, a adjudicação e a execução das empreitadas a que respeitam os projetas, não tendo, consequen
temente sido prestada a assistência técnica que a autora dos projetas pretende que lhe seja paga. 
------ Conclui a informação em apreciação que, uma vez que, até à data, não foi prestada a assistência 
técnica prevista no contrato, não deverá ser aprovada esta fase da prestação dos serviços e, conse
quentemente, não deverá ser autorizada a emissão da correspondente fatura. 
------Ponderada a infom1ação em apreço, em especial o teor da conclusão referida, foi deliberado por 
unanimidade, em sua concordância, não proceder ao pagamento da assistência técnica posto que não 
foi efetuada. 
------Mais foi deliberado notificar a firma em causa do teor desta deliberação. 

------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS---------------------------------------------------

----- SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - Fatura n° 40812013, refe
rente ao mês de dezembro de 2013 no valor de 23 691,43 euros: Analisada a informação no 09, 
datada de 14 de janeiro, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, e pelo Fis
cal Municipal , José Manuel Alves Ventura, referente à forma de prestação de serviços de limpeza de 
arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela Associa
ção de Municípios da Tena Fria do Nordeste Transmontano, repmiando a forma de prestação destes 
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serviços respeitantes ao período tàturado e as diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente 
executados e a faturação apresentada, a qual se traduz numa fàturação a mais nos seguintes itens: 

5 - Tramporte e aterro de R. S. U C.M Vimioso- 61.33 euros; 
6.5- Lavagem de arruamentos - 624.47 euros: 

foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora do serviço 
do teor da informação analisada e das discrepâncias apuradas. 

------ J>~Jr~IlkftJJ\TllJ ~l!l\TIC7IJ>~JS -----------------------------------------------------------------------------

------ MERCADO MUNICIPAL: 

------ GHYSLAINE FRITZ-~luguer de lSoja: Presente o requerimento da munícipe em título solici
tando a cedência de um espaço no mercado municipal destinado à venda de plantas aromáticas fres
cas e secas ensacadas ou em molhos, foi deliberado por unanimidade an·endar uma loja disponível 
neste mercado, pelo valor de 40,00 euros mensais. 

------ J> ED IDlJS DE AP() I O --------------------------------------------------------------------------------------

------ J>A~CE~IAS: 

------ l!lSGl!SEJSL(), Cultura e Património de Argozelo - Pedido de apoio logístico e de parceria: 
Presente uma declaração modelo da entidade em título versando uma proposta de aceitação de parce
ria por parte desta câmara municipal, para cedência de espaço e apoio logístico para realização de 
iniciativas daquela associação, ações que classifica de relevante importância para a valorização e 
requalificação cultural do património imaterial daquela localidade, previstas no seu Plano de Ativi
dades- 2014, foi deliberado por unanimidade aceitar a parceria proposta e emitir declaração neste 
sentido. 

------ LÉ~IAS, Associação Cultural- Pedido de apoio logístico: Presente um pedido da associação 
em título solicitando apoio para a realização do seu projeto "Entre quem é" inseridos no quadro de 
apoios da Fundação Calouste Gulbenkian, nas áreas do teatro, dança e cinema, solicitando no mesmo 
contexto a emissão de declaração comprovativa da concessão deste apoio, foi deliberado por unani
midade conceder o apoio logístico solicitado e emitir declaração neste sentido. 

------ lJl!Jr~lJS ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- AGÊNCIA DE ENERGIA DE TRÁS-OS-MONTES - AE-TM - Plano de Actividades e Orça
mento para o ano 2014: Presentes os instrumentos de gestão previsional para o ano 2014, referente 
às actividades a desenvolver pela agência em epígrafe, foi deliberado por unanimidade tomar conhe
cimento. 
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------ ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNT AR lOS DE VIMIOSO: Presente 
a Conta de Gerência da Associação em epígrafe, referente ao ano 2014, aprovada em assembleia
geral no dia 12 de dezembro passado, foi deliberado tomar conhecimento. 

------ CONTRATOS ESTAGIOS EMPREGO DO I.F.P. - INSTITUTO DE EMPREGO E 

FORMJ1~Al0 PROFISSIONJ11S ----------------------------------------------------------------------------------

------ Contratos Estágios Emprego - (Portaria no 204-B/2013): Foram presentes duas informações 
n° DDES/EEF/04, ambas datadas com o mesmo número e do mesmo dia 23 do mês em curso, da 
Assistente Técnica, Natalina Neves Pires, infonnando que no âmbito das candidaturas n° 51204 7 e 
51213 7, apresentadas no JFP de Bragança, foram as mesmas aprovadas no âmbito da Po11aria no 
204-B/2013, com os números de processos 0298/EE/13, e 0301/EE/13 , respeitando respetivamente 
aos seguintes candidatos: 

- Ricardo João Afànso Fernandes: 
- Hugo Luis Rodrigues Morais Gomes Ferreira, 

e 
- Ricardo José Pi mente! Ferreira. 

------ A celebração destes contratos é pelo período de 12 meses, de 03 /02/2013 a 02/02/2015, assu
mindo esta câmara as obrigações de pagamento de bolsas individuais de estágio do valor de 691,71 
euros mensais, comparticipáveis pelo IFP, os subsídios de alimentação de valor diário de 4,27 euros e 
celebração de contratos de seguro de acidentes de trabalho. 

------ Face às informações analisadas foi deliberado por unanimidade aprovar os contratos em apreço 
e promover os respetivos procedimentos prévios inerentes a estes. 

------ INDEMNIZJ1~ÕES: 

------Manuel dos Santos Martins Vaqueiro- Indemnização por ocupação de parcela de terreno-: 
Foi presente um pedido de indemnização do munícipe em título, proprietário do prédio inscrito na 
Matriz Predial Rústica da Freguesia de Vimioso sob o artigo 1645, sito no lugar das Avessadas, 
representado neste ato pelo Sr. Rui Paulo Martins Marujo, na qualidade de procurador com poderes 
para o efeito, reclamando ser indemnizado pela ocupação indevida de 150 metros quadrados daquele 
prédio por esta câmara municipal, com a realização de obras de requalificação da zona com passeios. 
------ Analisada neste âmbito a informação 08/DUP, datada do dia treze do mês em curso, da autoria 
do Técnico Superior, António Alberto Gonçalves Coelho, na qual se esclarece que no âmbito de exe
cução da empreitada ''Circuito de Manutenção" foram confitmados os limites das propriedades con
frontantes, indicados então pelo Sr. Álvaro Vicente, ex-trabalhador desta câmara. 
------Durante a execução da empreitada, até à conclusão em 15/02/2013, nada foi dito pelo agora 
reclamante. 

Reunião Ordinária de 27 - 01 - 2014 



Fl.08 

ti~ 
''""'$ CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

------ No âmbito desta reclamação foi consultado o antigo feitor dos terrenos confinantes, o Sr. 
Manuel Miranda, que confirmou que, com a realização da referida empreitada, foi ocupada uma faixa 
de cerca de 3,50 m de largura por 43 m de comprimento, o perfaz uma área de 150,50 m 2

, concor
dante com a reclamação em causa. 
------ Conclui a informação em apreço, que confirmando-se a efetiva ocupação indevida de parte da 
parcela sobre a qual se reclama a indemnização e considerando que a propriedade tem afetação flo
restal o valor reclamado de 750,00 euros é aceitável. 
------ Ponderado o teor da informação analisada foi deliberado por unanimidade indemnizar o recla
mante do valor referido. 

------ CONSUMO DE ÁGUA - RECLAMAÇÃO/ Isenção de Pagamento: 

-----Pelo senhor Vereador António Augusto Tonão Vaz foi presente a proposta relativa à isenção de 
pagamento de água do consumidor Paulo Jorge Afonso Ferreira, que integralmente se transcreve: 

"Isenção do pagamento de água - Paulo Jorge Afonso Ferreira - Algoso 
O Munícipe Paulo Jorge Afonso Ferreira, natural e residente em Algoso apresentou várias reclama
ções verbais e escritas. alegando haver anomalias no consumo de água, sendo impossível gastar tan
ta água. 

Apôs informação prestada pelos serviços técnicos conclui-se que havia uma .fuga que se infiltrava no 
terreno e não sendo visível à supe1:(icie. 

A origem do di.\pêndio dos caudais exagerados resulta dessa fúga. 

Face a estas circunstâncias e tendo em conta o disposto no artigo 40. ~ n. o 4 do Regulamento de Ser
viços de Saneamento no Concelho de Vimioso, propõe-se a isenção do seu pagarnento e respetivas 
execuções fiscais afim de permitir a regularização integral da situação do munícipe nos serviços da 
Divisão Financeira. '' 

----- Ponderada esta proposta foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

------E, não havendo mais nada a deliberar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encenada a reunião 
pelas quinze horas e vinte e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos 
tetmos do artigo 57° da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros pre
sentes e, de acordo com a parte final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os presen
tes. 

------Analisada aquela n01ma legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar 
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhe eficácia imediata, e que esta ata seja assina
da por todos os membros intervenientes nesta reunião. 
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