
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ATAN°26 

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia dezasseis do mês 
de dezembro do ano dois mil e treze. 

------ Aos dezasseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, pelas catorze horas, na sala de 
reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge 
Fidalgo Martins, António Augusto Torrão Vaz e Licínio Ramos Martins, respetivamente Presidente 
e Vereadores da Câmara Municipal de Vimioso, não tendo comparecido os Senhores Vereadores 
Amílcar Gonçalves Martins, que justificou por motivo de agenda profissional, e Heleno da Costa 
Simões, 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 

---PRÓXIMA REUNIÃO----------------------------

------ Pelo Sr. Presidente foi informado que por motivos da sua agenda oficial; realização de Assem
bleia Intermunicipal, a próxima reunião terá que ser antecipada para as dez horas e trinta minutos do 
dia em que normalmente recai (dia 30 do mê em curso), ordenando que, neste sentido, sejam notifi
cados os vereadores ausentes. 

----SITUAÇÃO FINANCEIRA-------------------------

--RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado do pas
sado dia treze, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 970 778,50 
euros. 

---PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013: 

-- MODIFICAÇÃO No 25- ALTERAÇÃO N° 18: Presente a modificação/alteração em epígrafe, 
no valor total de 1 O 200,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la. 

--- ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2013: 
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------ MODIFICAÇÃO N° 25 - ALTERAÇÃO No 20 AO ORÇAMENTO DA DESPESA: Presente a 
modificação/alteração em epígrafe no valor total de 60 940,00 euros, correspondendo 53 940,00 
euros a despesas correntes e 7000,00 euros a despesas de capital, foi deliberado por unanimidade 
aprová-la. 

----DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Presente a informação n° 023/DA, datada de 
hoje, do Chefe da Divisão Administrativa, informando para a importância da definição dos objetivos 
estratégicos no âmbito do SIADAP, a integrar no ciclo de gestão do município para o próximo ano e 
da importância de definir uma nova constituição de Conselho Coordenador de Avaliação para o pró
ximo biénio, foi deliberado por unanimidade, tendo em conta a alteração operada no órgão executivo 
derivada do último ato eleitoral autárquico: 

- Definir os seguintes Objetivos Estratégicos: -Eficácia, Efic iência, Redução de Custos; 
- Constituir o novo Conselho Coordenador de Avaliação com os membros do executivo; 

Senhor Presidente da Câmara e Senhores Vereadores em Regime de Permanência, confor
me previsto na lei, bem como todos os dirigentes intermédios em funções. 

------EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS------------------------------

---- RECONVERSÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO- OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA CASA 36 
NO BAIRRO SOCIAL DOS BARREIROS EM VIMIOSO -Adjudicação: Presentes o projeto de 
decisão datado do dia seis do mês em curso, elaborado nos termos do artigo 125° do D. L. 18/2008, 
de 29 de janeiro, pelo júri do procedimento nomeado para o efeito, o qual refere que tendo sido anali
sada a única proposta apresentada no âmbito deste procedimento de ajuste direto, a da única firma 
convidada, a RR, Escavações, Lda, do valor de 16 806,43 euros, valor a que acresce IV A, e prazo de 
60 dias, de acordo com os critérios definidos é a única classificada. 

------ Ponderado o teor do projeto de decisão analisado, foi deliberado por unanimidade, e em con
formidade com este, adjudicar à firma citada, pelo valor referido. 

--- AUTOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA: 

-- BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL ANGUEIRA/TRÊS MARRAS: Presente o auto 
de vistoria para receção definitiva da obra em título, datado do dia doze do mês em curso, da respeti
va comissão constituída para o efeito, auto que conclui que, após o exame de todos os trabalhos da 
obra, realizado na presença dos representantes do empreiteiro, a firma URBANOP - Urbanização e 
Obras Públicas, Lda, conclui que a obra se encontra em condições de ser recebida definitivamente, 
foi deliberado por unanimidade aprová-lo, procedendo nesta sequência à libertação das respetivas 
garantias da obra. 

--CONSTRUÇÃO DE ETAR's EM CAÇARELHOS - CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO: Presente o 
auto de vistoria para receção definitiva da obra em título, datado do dia seis do mês em curso, da 
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respetiva comissão constituída para o efeito, para o qual foi notificada a estar presente a D~ Cláudia 
Soares, na qualidade de Administradora da Insolvência, da firma construtora, a firma Cisdouro, S.A., 
que não se apresentou, auto que conclui que, após inspeção geral aos trabalhos da empreitada, ao 
nível das infraestruturas enterradas, estas têm estado em funcionamento regular pelo que se conside
ram ser de aceitar. Porém, no que respeita às partes superficiais ou áreas da obra, existem partes que 
não estão em condições de ser aceites, nomeadamente o estado degradado dos muretes de vedação, 
das escadas de acesso à E.E. e de alguns elementos e caixas das ETAR's. 

------ Neste sentido conclui, o auto em apreço, juntando uma listagem onde se contabilizam as defi
ciências que necessitam de ser reparadas no valor de 3795,00 euros, para o que julga aceitável a con
cessão de um prazo de vinte dias. 

------ Ponderado o teor do auto em apreciação foi deliberado por unanimidade aprová-lo, bem como 
oreferido auto de medição dos defeitos e notificar a administradora da insolvência do teor desta deli
beração, concedendo-lhe o prazo de cinco dias para se pronunciar quanto à execução dos trabalhos. 

----REMODELAÇÃO DE OUTRAS ETAR's- SEGUNDA PARTE/BACIA HIDROGRÁFICA DO 
ANGUEIRA- CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO-
--AMPLIAÇÃO I REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO- FASE A 
SEPARAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DOMÉSTICAS NA RUA DA CALÇADA EM VIMIOSO: 
Relativamente aos processos em título, tendo, na sequência de deliberações anteriores, sido notificada 
a D~ Cláudia Soares, na qualidade de Administradora da Insolvência, da firma construtora, a firma 
Cisdouro, S.A., para se pronunciar quanto à realização das deficiências apontadas no âmbito da rece
ção definitiva, e decorrido o prazo concedido sem que a citada administradora se pronunciasse, foi 
deliberado tomar conhecimento deste facto e promover a realização dos trabalhos identificados 
como deficientes por conta das garantias destas obras, restituindo as partes restantes à massa falida 
da firma insolvente. 

- -- AUTOS DE RECEÇÃO PROVISÓRIA: 

-- REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA NO CONCELHO: Presente o auto de vistoria para rece
ção da obra em título, datado do dia onze do mês em curso, da respetiva comissão constituída para o 
efeito, auto que conclui que, após o exame de todos os trabalhos da obra realizado na presença dos 
representantes do empreiteiro, a firma RR -Escavações, Lda, conclui que a obra se encontra em 
condições de ser recebida provisoriamente, foi deliberado por unanimidade aprová-lo. 

BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA E.N. 218, VIMIOSO CAÇARELHOS (ESTRADA DA PONTE 
DO CABO): Presente o auto de vistoria para receção provisória da obra em título, datado do dia doze 
do mês em curso, da respetiva comissão constituída para o efeito, auto que conclui que, após o exa
me de todos os trabalhos da obra realizado na presença dos representantes do empreiteiro, a firma 
COTA 700 - Gabinete de Topografia e Engenharia, Unipessoal, Lda, conclui que aqueles se encon
tram executados na generalidade de acordo com o projeto aprovado, considerando a obra em condi-

Reunião Ordinária de 16- 12 - 2013 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 

ções de ser recebida provisoriamente, foi deliberado por unanimidade aprová-lo, procedendo nesta 
sequência à libertação das respetivas garantias da obra. 

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

-----PLANO DIRETOR MUNICIPAL - REVISÃO: Presente a informação n° 490, do dia nove do 
mês em curso, da Técnica Superior, Sónia Maria, expondo o ponto da situação do decurso do Pro
cesso de Revisão do PDM de Vimioso, na sequência do parecer da CCDRN ref ID:I487978, relativo 
à delimitação da REN em vigor, referindo que esta entidade vem solicitar justificação relativamente 
à última proposta apresentada pelo município pelo facto de não integrar inclusões, referindo por 
exemplo a tipologia de "zonas ameaçadas pelas cheias" já antes desenvolvidas no âmbito da pro
posta da REN bruta, apresentada por este município. Situação que, no seu entender, deve o município 
decidir se pretende ou não introduzir as aludidas inclusões uma vez que o D.L. n° 230/2012 veio dar 
essa possibilidade. 

------ Refere, também, que naquele parecer, se solicita melhor clarificação em memória descritiva 
das justificações para a não existência de alternativas fora da área de REN e emite parecer desfavo
rável sobre cinco das exclusões proposta pelo município: Zona de ampliação do perímetro urbano 
em Vimioso (Estrada de acesso às piscinas municipais; Zona de nova proposta de perímetro urbano 
em Carção; Zona de consolidação de construções em Carção; Zona de consolidação de construções 
em S. Joanico, de tipologia RENde Zonas Ameaçadas pelas Cheias; Zona para espaço de proteção e 
salvaguarda do classificado no âmbito da Estrutura Ecológica Urbana, em S. Joanico). 

------ Refere ainda que naquele parecer se solicita a carta de estrutura ecológica a elaborar pela equi
pa adjudicatária e, por fim, são abordadas algumas questões técnicas inerentes ao desenvolvimento 
das versões em causa que, embora do conhecimento do município, deverão ser aferidas numa versão 
final. 

------Conclui a informação em apreço que em face do que nela se expõe, deverá o parecer em análi
se ser remetido à equipa adjudicatária para que proceda à revisão das cartas de REN de acordo com 
este parecer, e, em simultâneo se reitere o pedido de reunião plenária com a CA para análise dos 
vários elementos entregues e sobretudo para a apreciação da proposta de solo urbano, uma vez que a 
elaboração da proposta da RAN Bruta (Carta no 3) está em finalização, sendo necessário obter parece
res aos limites das PU antes da sua apresentação. 

------Face ao teor da informação analisada foi deliberado por unanimidade concordar com a sua con
clusão e promover nesse sentido. 

-- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESI
DUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO - Relatório de exploração referente ao mês de outu
bro/2013 e fatura n° 5670104290: Analisada a informação técnica n° 168/2013, datada do dia 02 do 
mês em curso, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório 
de exploração em epígrafe, emitido pela prestadora daquele serviço, a firma A. G.S., reportando que o 
serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a referir de anormal, foi deliberado por una-
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nimidade aprovar o relatório em apreço e proceder ao pagamento de referida fatura do valor d 
16 162,05 euros. 

------ Informa ainda que o contrato relativo a estes serviços, prevê cláusulas de renovação por perío
dos de um ano, até ao limite de cinco anos, cuja validade foi prorrogada por sucessivas deliberações 
até 15/05/2015. 

--PATRIMÓNIO MUNICIPAL ------------------------------------

-- BAIRRO SOCIAL DE S. VICENTE - CONTRA TOS DE ARRENDAMENTO -Habitações Lotes 
A4 e A20 : Presente uma nota referente às habitações em título nela se referindo que aquelas se 
encontram arrendadas respetivamente a Patrícia Soraia Correia Pires e Maria Judite Correia, e 
que, em ambos os casos, estas não habitam as referidas casas; a primeira desde abril de 2011, e a 
segunda desde dezembro do mesmo ano, estando assim reunidos requisitos para propor as respetivas 
ações de despejo, propondo-se o recurso aos meios judiciais e consequentemente a constituição de 
mandatário para o efeitos, o Dr. Leonel Gonçalves, Advogado, com escritórios em Bragança e em 
Vimioso. 

------ Ponderada a situação foi deliberado de acordo com o exposto na nota analisada promover as 
devidas ações de despejo e mandatar o referido advogado para o efeito. 

-- MERCADO MUNICIPAL - CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - Loja de Arrumos, Loja de 
Escritório e Loja Comercial: Presente uma nota referente às lojas referidas em título, sitas no Mer
cado Municipal, nela se referindo que aquelas se encontram alugadas ao Sr. Sandra Cláudio Bento 
Aradeiras, e que, este se encontra em dívida com rendas em atraso, nos valores respetivos de 
187,50 euros, 750,00 euros e 562,50 euros, estando, assim, reunidos requisitos para se proporem as 
respetivas ações de despejo, propondo-se o recurso aos meios judiciais e consequentemente a consti
tuição de mandatário para o efeitos, o Dr. Leonel Gonçalves, Advogado com escritórios em Bragança 
e em Vimioso. 

------ Ponderada a situação foi deliberado concordar com o exposto na nota analisada e mandatar o 
referido advogado para o efeito. 

--CEMITÉRIO MUNICIPAL -TALHÃO C- JAZIGO (CAPELA): Foi presente a informação n° 
494, datada de 16/12/2013 do Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, apresentada na sequên
cia de eventuais interessados na aquisição do jazigo referido em título, propriedade do município, 
abordando o mau estado de degradação deste e, neste contexto, fazendo a sua avaliação que calcula 
do valor de 8050,00 euros. 

------ Face à informação analisada e, considerando que a esta câmara chegaram interessados na aqui
sição daquele jazigo; considerando que o município declarou prescrito a seu favor o referido jazigo, 
por prescrição do direito de concessão dos ante concessionários, em processo que decorreu nos ter
mos constantes do Regulamento do Cemitério Municipal; considerando que nos termos do regula-
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mento do cemitério municipal o município detém competência para a alienação de sepulturas perpé
tuas e jazigos do Cemitério Municipal, foi pelo Sr. Presidente proposto que se proceda à venda do 
referido jazigo em processo de hasta pública, por apresentação de propostas em carta fechada. 

-----Neste âmbito propôs que, para aquele procedimento, se defina como valor base de licitação o 
valor da avaliação atrás referido; que a apresentação de propostas decorra até uma hora antes da aber
tura das propostas que se define para o dia 31 de janeiro de 2014, pelas 15 horas, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, perante a comissão constituída pelos seguintes membros: 

-Manuel Miranda Ferreira Pinto, Técnico Superior, que preside; 
- José Manuel Alves Ventura, Fiscal Municipal; 
-Lídia Raposo Ramos Rodrigues, Assistente Técnica, 

todos trabalhadores desta câmara municipal. 

-----XIV EDIÇÃO- FEIRA DE ARTES, OFÍCIOS E SABORES: Na sequência de deliberação 
tomada na reunião anterior foi, pelo senhor Presidente da Câmara, apresentada a informação 
DDES/35, datada de 16 do mês em curso, do Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Social, Paulo Braz, na qual se refere que o orçamento previsional para a realização da XIV Edição
Feira de Artes, Ofícios e Sabores se estima no valor de 60 000,00 euros. 

------- Mais se delibera que se transfira para as contas das entidades que, no âmbito deste evento, 
promovem atividades nos dias 21 e 22 de dezembro, as respetivas importâncias, assim: 

- Associação de Caça e Pesca de Argozelo - 3000,00 euros; 
- Motoclub Furões de Vimioso - 2000,00 euros; 
-Centro Sócio-Cultural de Vimioso- 1450,00 euros. 

------ De acordo com o teor da informação em apreço foi deliberado por unanimidade transferir as 
referidas importâncias para aquelas entidades. 

----- AÇÃO SOCIAL-------------------------- ------

--APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR: 

-- Presentes os respetivos pedidos de apoio formulados nos termos do Regulamento Municipal de 
Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, dos seguintes estudantes do ensino 
superior: 

- Margarida Padrão Afonso, estudante do 1° ano do curso de Enfermagem no IPB, foi delibe
rado nos termos do no 3 do artigo 3° do referido regulamento conceder o apoio para pagamento das 
propinas, a pagar diretamente ao respetivo estabelecimento de ensino, enquanto não lhe seja concedi
da bolsa de estudos que requereu; 

- Tiago Rafael Martins Antunes, estudante do 1 o ano do curso de Mestrado em Ensino da 
Música na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos do Porto, foi deliberado nos termos do n° 
3 do artigo 3° do referido regulamento conceder apoio para pagamento das propinas, a pagar direta
mente ao respetivo estabelecimento de ensino; 
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- Valentim Carvalho Sena, estudante do 4° ano do curso de Licenciatura em Enfermagem, no 

IPB, foi deliberado nos termos do n° 3 do artigo 3° do referido regulamento conceder apoio para 
pagamento das propinas, a pagar diretamente ao respetivo estabelecimento de ensino. 

----- Considerando, porém, que o ano letivo já se iniciou e que alguns dos estudantes já procederam 
ao pagamento de propinas no ato da matrícula, foi ainda deliberado restituí-las àqueles que provarem 
já o ter feito. 

CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO DO I.F.P. - INSTITUTO DE EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL-----------------------------

-- Contratos Emprego Inserção do IFP- Medida CEI- Património (Portaria no 33/2013): Pre
sente a informação n° DDES/EEF/25, datada do dia 13, do mês em curso, da Assistente Técnica, 
Natalina Neves Pires, informando que no âmbito do protocolo celebrado com o IFP de Bragança foi 
aprovado o processo no 0082/PAC/ 13, objeto de candidaturas ao Instituto de Emprego e Formação 
Profissional de Bragança, regulado pela Portaria no 33/2013, de 29, de janeiro, que contempla a 
candidata Sandra Maria Machado Gonçalves, contrato que vigora pelo período de 12 meses, de 
16/12/2013 a 15112/2014, onerando o município no pagamento de uma bolsa mensal de no valor de 
83,84 euros, e no pagamento de subsídio de refeição do valor diário de 4,27 euros. 

------ Face à informação analisada foi deliberado por unanimidade aprovar este contrato de acordo 
com a informação em apreço e promover os respetivos procedimentos prévios inerentes a este. 

--PEDIDOS DE APOIO------------------------

--CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOSELO - Apoio Financeiro: 
Presente wn pedido da direção do clube em título solicitando o pagamento da segunda tranche do 
apoio concedido àquele clube, foi deliberado transferir a importância de 5000,00 euros. 

---OUTROS-------------------------------------

-- MOTOCLUB FURÕES - Passeio Raid TT "No trilho dos Furões"-: Presente o pedido do clube 
em título, datado de 16/12/2013, solicitando autorização para a realização de wn passeio todo o ter
reno com veículos motorizados, a levar a efeito no dia 21 do mês corrente, ação integrada no pro
grama da Feira de Artes e Ofícios e Sabores de Vimioso, e analisada neste contexto a informação no 
33/2013, de 16/12/2013, da Chefe da Secção, Zita Martins Tecedor, que refere a deficiente instrução 
do processo pela falta dos pareceres das forças de segurança, ICNF, Direção de Estradas e do Regu
lamento do Passeio, foi deliberado por unanimidade deferir o pedido condicionado à apresentação, 
em tempo oportuno, dos docwnentos em falta. 

-- MENSAGENS DE NATAL: Presentes três propostas respetivamente da Rádio Brigantia, 
Pressnordest e do Jornal Mensageiro de Bragança, propondo a divulgação de mensagens natalícias 
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foi deliberado promover a divulgação das referidas mensagens optando pelas seguin-

-Rádio Brigantia- 5 spots/dia, de 12 a 31 de dezembro, a difundir nas rádios Brigantia, 
Mirandum FM e Alfandega FM, pelo preço de 258,30 euros; 
- Pressnordest - 1/4 de página a cores pelo preço de 150,00 euros nas edições especiais de Natal 
a incluir nas edições dos jornais de 1 O e 17 de dezembro; 

-Jornal Mensageiro de Bragança - ~ de página a cores pelo preço de 60,00 euros na edição do 
Suplemento de Mensagens de Natal e Fim de Ano, edição de 19 de dezembro. 

---- Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar - Pedido de 
colaboração em rastreio: Presente um email do instituto em título solicitando a colaboração desta 
câmara no âmbito da realização de um rastreio que pretende levar a efeito na área deste concelho, nos 
dias 14, 15 e 16 de março de 2014, designado "Medicina na Periferia, X Edição ", solicitando neste 
contexto a cedência de espaço físico para a realização de rastreias, financiamentos para o alojamento 
para 5 a 7 estudantes de medicina nas noites de 14 e 15, para deslocações, para transportes entre os 
alojamentos e o local de realização dos rastreias e para as refeições principais para os dias em que 
decorrem aquelas atividades, foi deliberado conceder o requerido apoio, assumindo as despesas ine
rentes no próximo ano. 

------ Considerando que se requer uma resposta célere, foi ainda, deliberado dar de imediato conhe
cimento desta deliberação. 

----- Agência de Energia de Trás-os-Montes - Primeira reunião da assembleia geral: Pelo Sr. 
Presidente foi apresentada a ata da reunião em titulo, na qual foram eleitos os novos órgãos sociais 
para o mandato 2013-2017, na sequência das últimas eleições autárquicas, assim constituídos: 

-Mesa da Assembleia Geral: 
-Presidente - Fernando Francisco Teixeira Barros - Presidente do Município de Vila 

Flor; 
-Primeiro Secretário - António José Pires Almor Branco - Presidente do Município 

de Mirandela; 
-Segundo Secretário - Francisco José Mateus Albuquerque Guimarães - Presidente 

do Município de Mogadouro; 

-Conselho de Administração: 
- Presidente - António Cândido Monteiro Cabeleira - Presidente do Município de 

Chaves; 
- Vice-presidente - António Jorge Fidalgo Martins- Presidente do Município de 

Vimioso; 
- Tesoureiro - Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida- Presidente do Muni

cípio de Valpaços; 
- Secretário - Américo J. Afonso Pereira - Presidente do Município de Vinhais; 
- Vogal - Rui Manuel Vaz Alves - Presidente do Município de Ribeira de Pena. 

- Conselho Fiscal, constituído pelos seguintes membros: 
- Hernâni Dinis Venâncio Dias - Presidente do Município de Bragança; 
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- Manuel Duarte Fernandes Moreno - Presidente do Município de Macedo de 
Cavaleiros; 

- Manuel Orlando Fernandes Alves- Presidente do Município de Montalegre; 

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

---Analisada aquela norma 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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