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-------- Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, reuniu na
sede da Junta de Freguesia de Valoura, a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, para
apreciação e deliberação dos assuntos constantes da agenda. ---------------------------------------------- Estiveram presentes os Senhores: ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO, JOSÉ MANUEL MOREIRA NUNES MATIAS, LUÍS FILIPE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, MARIA JOÃO MENDES DA SANTA FERNANDES e MANUEL FERNANDES CHAVES, respetivamente, Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar e eu, MÓNICA RAQUEL DE MATOS MARTINS CALHEIROS, Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica, e Secretária da Câmara Municipal.--------- Esteve ainda presente o Senhor, NUNO MIGUEL FERNANDES AZEVEDO,
Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------- Faltou a Senhor Vereador, Arlindo de Sousa Ribeira, por motivo justificado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificado o cumprimento das formalidades legais, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou aberta a reunião eram dezoito horas e dez minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA/APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM - Ata da Reunião Ordinária de 8 de novembro de 2018 – Apreciação e
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a ata referenciada para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO/ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - Proposta nº 153/2018 – Plano de Intervenção no Espaço Rústico
da Área de Exploração Consolidada de Recursos Geológicos de Pedras Salgadas –
Divulgação de resultados da discussão pública – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação da Câmara Municipal na sua reunião de 9 de agosto de 2018 foi aprovado
submeter a proposta de Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Área de Exploração
Consolidada de Recursos Geológicos de Pedras Salgadas, adiante abreviadamente designado por Plano, a um período de discussão pública; ---------------------------------------------------
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O aviso de abertura do período de discussão pública foi publicado no Diário da República,
2.a série, n.º 185, sob o Aviso n.º 13728/2018, e teve a duração de 30 dias a contar do quinto dia daquela publicação; --------------------------------------------------------------------------A discussão pública decorreu, assim, entre os dias de 2 de outubro e 14 de novembro de
2018; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Para além da publicitação no Diário da República, a abertura do período de discussão pública foi ainda divulgada na plataforma colaborativa de gestão territorial, na página de internet do Município, em edital fixado nos locais de estilo e, ainda, na comunicação social
(jornal "Notícias de Aguiar, a 23 de outubro de 2018); ---------------------------------------------Findo o período de discussão pública, procedeu-se à elaboração do Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública, que se anexa e que faz parte integrante da presente proposta; --------------------------------------------------------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe Nascimento Teixeira, que se
anexa, no sentido de se proceder à divulgação dos resultados da discussão pública da proposta de Plano, através da comunicação social e na página do Município, conforme estipulado no n.º 6 do artigo 89.° do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS - Proposta nº 154/2018 – Área de Delimitação Urbana de Freixeda –
Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação da Assembleia Municipal com a data de 18-12-2015 foi aprovada, sob proposta da Câmara Municipal, a delimitação das áreas de reabilitação urbana do concelho de
Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------------------------------------------------------------Com tal deliberação, o Município pretendia dar início ao processo de reabilitação e revitalização das zonas urbanas do concelho. ----------------------------------------------------------------Porém, relativamente à área de reabilitação urbana (ARU) delimitada para o aglomerado de
Freixeda, freguesia de Capeludos, aprovada na aludida deliberação, verificou-se que não foi
incorporado um conjunto arquitetónico muito peculiar constituído por alguns edifícios em
estado de degradação e com a presença de algumas dissonâncias, que necessitam de ser
intervencionados para que a identidade da aldeia não se perca. ----------------------------------Torna-se, portanto, necessário proceder à alteração da delimitação da ARU de Freixeda
conforme planta e memória descritiva que se anexa e que faz parte integrante da presente
proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Em face do exposto, tendo por base o disposto pelo n.º 1 e n.º 6 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
32/2012, de 14 de agosto, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe Nascimento Teixeira, que se anexa, no sentido de ser aprovada e posteriormente apresentada à As-
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sembleia Municipal a atual delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Freixeda, que
após aprovada substitui na íntegra a ARU anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO QUATRO - Proposta nº 155/2018 – Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Área de Exploração Consolidada de Recursos Geológicos da Serra da Falperra – Apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------Em reunião de Câmara de 26 de junho de 2014, foi deliberado proceder à elaboração dos
planos de pormenor para as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) identificadas e delimitadas na Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Vila Pouca de Aguiar, aprovar os respetivos Termos de Referência e proceder à abertura do período
de participação, em conformidade com o artigo 74.° do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (RJIGT); -------------------------------------------------------------------------O período de participação decorreu durante 30 dias úteis, entre 8 de maio e 19 de junho de
2015, conforme dispõe o n.º 2 do artigo 77.° do RJIGT; ------------------------------------------Nos termos do artigo 75.°C do RJIGT, a Câmara Municipal solicitou o acompanhamento
da elaboração dos pianos de pormenor à CCDR-N; -----------------------------------------------Concluída a proposta de Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Área de Exploração
Consolidada de Recursos Geológicos da Serra da Falperra, adiante abreviadamente designado por Plano, que corresponde à UOPG 9, e o respetivo Relatório Ambiental, foi realizada conferência procedimental promovida pela CCDR-N em 16 de maio de 2018. Esta
fase decorreu ao abrigo do estipulado no n.º 3 do artigo 86.° do RJIGT; ----------------------Por deliberação em reunião de Câmara Municipal de 12 de julho de 2018 foi aprovado
submeter a proposta de Plano a discussão pública, por um período de 30 dias, que decorreu
de 10 de agosto a 21 de setembro de 2018; ----------------------------------------------------------O RJIGT estabelece que findo o período de discussão pública, a Câmara Municipal pondera e divulga os resultados, e elabora a versão final do Plano para aprovação; ------------------A proposta de Plano não teve ponderação uma vez que não foram apresentadas pelos particulares reclamações, observações ou sugestões, constituindo a versão submetida a discussão pública a versão final do Plano para aprovação; ------------------------------------------------Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 90.° do RJIGT, é presente uma proposta do Senhor
Presidente da Câmara Municipal, que se anexa, no sentido de aprovar e submeter o Plano
de Intervenção no Espaço Rústico da Área de Exploração Consolidada de Recursos Geológicos da Serra da Falperra à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DIVISÃO FINANCEIRA E APROVISIONAMENTO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO - Proposta nº 156/2018 – RSM & Associados – SROC, Lda. –
Nomeação como auditor externo das contas do município para o ano económico de
2019 – Apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Refere o artigo 76.° da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, (Lei das Finanças Locais), na sua
versão mais atual, que: -----------------------------------------------------------------------------------1) Os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas das autarquias locais,
são apreciados pelos seus órgãos deliberativos, reunidos em sessão ordinária durante o mês
de abril do ano seguinte àquele a que respeitam. ----------------------------------------------------2) Os documentos de prestação de contas consolidadas são elaborados e aprovados pelos
órgãos executivos de modo a serem submetidos à apreciação dos órgãos deliberativos durante sessão ordinária do mês de junho do ano seguinte a que respeitam. ----------------------Refere ainda que os documentos de prestação de contas das autarquias locais, que sejam
obrigadas, nos termos da lei, à adoção do regime completo de contabilidade, são remetidos
ao órgão deliberativo para apreciação juntamente com a certificação legal das contas e o
parecer sobre as mesmas apresentados pelo revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas. ----------------------------------------------------------------------------------Por sua vez o artigo 77.° da citada Lei, enumera as obrigações do auditor externo, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------1- Proceder anualmente à revisão legal das contas: -----------------------------------------------------------------------a) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de suporte; ------b) Participar aos órgãos municipais competentes as irregularidades, bem como os factos que considere reveladores de graves dificuldades na prossecução do plano plurianual de investimentos do municio; ------------------c) Proceder à verificação dos valores patrimoniais do município, ou por ele recebidos em garantia, depósito ou
outro título; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remeter semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade informação sobre a respetiva situação económica e financeira; ----------------------------------------------------------------------------------------------------e) Emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas do exercício, nomeadamente sobre a execução
orçamental, o balanço e a demonstração de resultados individuais e consolidados e anexos às demonstrações
financeiras exigidas por lei ou determinados pela assembleia municipal. --------------------------------------------2 Pronunciar-se sobre quaisquer outras situações determinadas por lei, designadamente sobre os planos de
recuperação financeira, antes da sua aprovação nos termos da lei. ----------------------------------------------------Pelo disposto no n.º 1 do artigo 77.° da Lei n.° 73/2013 de 3 de setembro, a nomeação do
auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, compete ao órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas. ------------------------------------------------------------------------------
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Em face do exposto, é presente uma proposta do Senhor Vereador, Filipe Nascimento
Teixeira, no sentido de ser aprovada: ------------------------------------------------------------------1) A nomeação da empresa RSM & ASSOCIADOS - SROC, LDA., como auditor externo
das contas do Município, para o ano económico 2019. --------------------------------------------2) Envio desta proposta à Assembleia Municipal para deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS - Proposta nº 157/2018 - TMDP – Taxa Municipal de Direitos de
Passagem – Aplicação de percentual para o ano de 2019 – Apreciação e deliberação.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- A alínea m) do art.º 14° da Lei nº 73/2013, de 03 de Setembro prevê, como receitas dos
municípios, as estabelecidas enquanto tais por lei ou regulamento a favor daqueles. ---------- Tendo em conta igualmente que a Lei n° 5/2004 de 10 de fevereiro - Lei das Comunicações Eletrónicas alterada pelo Decreto-Lei n.° 176/2007, de 8 de maio pela Lei n.°
35/2008, de 28 de julho, pelos Decretos-Leis nº 123/2009, de 21 de maio, e 258/2009, de
25 de setembro, pela Lei n.° 46/2011, de 24 de junho, e alterada e republicada pela Lei n.°
51/2011, de 13 de setembro, e pela Lei n.° 42/2013, de 3 de julho, criou a Taxa Municipal
de Direitos de Passagem (TMDP), determinada, nos termos do artigo 106°, «com base na
aplicação de um percentual sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os
clientes finais na área correspondente ao município». ----------------------------------------------- Considerando também o estabelecido no Regulamento n° 38/2004, publicado na II Série,
DR n° 230, de 29 de setembro de 2004, da responsabilidade do ICP-ANACOM, que define
os procedimentos a adotar pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações
eletrónicas acessíveis ao público em local fixo, da cobrança e entregas mensais, aos municípios, das receitas provenientes da aplicação da TMDP, bem como o Decreto-Lei n.°
123/2009, de 21 de maio, alterado e republicado pela Lei n.° 47/2013, de 10 de julho, veio
referir no n.° 1 do artigo 12.° que "pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público e
privado municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofereçam redes e
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, de infraestruturas aptas ao alojamento de comunicações eletrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos termos do artigo 106.° da Lei
das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei 11.° 5/2004, de 10 de fevereiro, não sendo permitida a
cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por aquela utilização e aproveitamento". ---- Considerando por outro lado que o percentual referido anteriormente deve ser aprovado
anualmente por cada município, ao abrigo do disposto na alínea ccc), do n°. 1, do artigo
33° do anexo I à Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, ---------------------------------------------Assim, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, que se anexa, no sentido
de ser aprovada e posteriormente submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea
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b) do n°. 1, do artigo 25° do Anexo I à referida Lei n° 75/2013, e na alínea m), do art.° 14°
da Lei n.° 73/2013, de 03 de Setembro, para que este órgão aprove o percentual de 0,25%
relativo à Taxa Municipal de Direitos de Passagem para vigorar no ano de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPORTO E ASSOCIATIVISMO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SETE - Proposta nº 158/2018 – Associação Desportiva de Artes Marciais
de Pedras Salgadas – Comparticipação financeira - Apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------O Município de Vila Pouca de Aguiar tem vindo a apostar fortemente no desenvolvimento
de políticas direcionadas à promoção ou apoio a atividades ligadas à educação, cultura, associativismo e desporto; ---------------------------------------------------------------------------------O Município pretende dinamizar no nosso concelho atividades que, por um lado, promovam e divulguem a nossa região, e que, por outro, incentivem a participação e integração da
nossa população em atividades desportivas; ---------------------------------------------------------A Associação Desportiva de Artes Marciais de Pedras Salgadas, associada da Federação
Portuguesa de Lutas Amadoras, encontra-se a organizar um Torneio de Pankration - 1.°
Open de Pankration, a realizar no dia 2 de dezembro de 2018; ----------------------------------Este é um evento que integra a participação de centenas de atletas e respetivas comitivas,
que visitam o nosso concelho; --------------------------------------------------------------------------A Associação Desportiva de Artes Marciais de Pedras Salgadas solicitou um apoio financeiro, com vista à promoção do referido Torneio; -----------------------------------------------------O Município reconhece o papel insubstituível das associações e clubes desportivos no fomento e generalização da prática desportiva, pelo que entende que as mesmas devem assumir um papel preponderante na organização de atividades desportivas, de grande importância para o concelho; -----------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta as razões enunciadas e ao abrigo do disposto nas alíneas u) e ff) do artigo
33.° da Lei n.° 75/2013 de 12 de setembro, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no sentido de ser concedido um apoio financeiro no valor
de 800,00€ (oitocentos euros) à Associação Desportiva de Artes Marciais de Pedras Salgadas, por forma a comparticipar as despesas relativas à organização do Torneio de Pankration - 1.° Open de Pankration. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/INSERÇÃO PROFISSIONAL: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO OITO - Proposta nº 159/2018 – Comissão da Fábrica da Paróquia de Vila
Pouca de Aguiar – Comparticipação financeira para despesas com utilização de
espaço – Apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------- O Instituto de Emprego e Formação Profissional revelou interesse em estabelecer parceria com o Município de Vila Pouca de Aguiar, no sentido da promoção de cursos de formação no concelho; --------------------------------------------------------------------------------------- O Município teria, assim, que disponibilizar salas para ministração dos referidos cursos; -- Os cursos destinam-se a pessoas que estejam desempregados, jovens ou adultos, subsidiados ou não, inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP, independentemente das habilitações escolares; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Os cursos revelam-se importantes, na medida em que contribuem para que os formandos
adquiram aptidões e competências essenciais, tornando-se uma mais-valia na procura de
emprego; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O Instituto de Emprego e Formação Profissional pretender iniciar, no mês de dezembro,
o curso "Técnico de Apoio à Família e Apoio à Comunidade - com duração até janeiro de
2020; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Município não dispõe de sala para realização do referido curso; ----------------------------- A Comissão da Fábrica da Paróquia de Vila Pouca de Aguiar tem salas disponíveis para
realização do curso; ---------------------------------------------------------------------------------------- Esta cedência de sala deverá ser comparticipada, para fazer face às despesas relativas à
limpeza, água e eletricidade. -----------------------------------------------------------------------------Pelo exposto e nos termos do artigo 33°, n° 1, alínea ff) da Lei 75/2013 de 12 de Setembro,
compete à Câmara Municipal "Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de
eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal; ----------------------------------------------Assim, é presente uma proposta da Senhora Vereadora, Ana Rita Dias, que se anexa, no
sentido de ser concedido um apoio financeiro no valor de 2.100,00 € (dois mil e cem euros), à Comissão da Fábrica da Paróquia de Vila Pouca de Aguiar, por forma a comparticipar as despesas pela utilização do espaço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO NOVE - Proposta nº 160/2018 – Atribuição de subsídio para o Ensino PréEscolar – Apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tratando-se de um agregado familiar que apresenta muitos handicaps e fragilidades, nomeadamente económicos e um contexto geográfico potenciador de exclusão social, sobre o
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pedido realizado - subsídio escolar para a criança identificada na proposta, que frequenta o
1º ano de escolaridade, em Campo de Jales e, apesar da mesma ainda não estar a usufruir de
abono de família, pois só no dia 29 de outubro teve o documento "Auto de Declaração de
Nascimento", da Conservatória do Registo Civil, é presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, no sentido de lhe ser concedido apoio de acordo com o Escalão A, em conformidade com a alínea c), do n.° 1, do artigo 34.°, do Capitulo IV, do Regulamento Social do Município. ------------------------------------------------------------------------Quanto à outra criança, também identificada na proposta e, apesar de estar a frequentar
condicionalmente o Jardim de Infância, a situação de carência alimentar a que esta criança
poderá estar sujeita justificará, desde já, a atribuição gratuita das refeições, não esperando
assim pelo documento de nascimento que se espera receber de França, em consonância
com a alínea b) do n.° 1, do artigo 34º, do Capitulo IV, do Regulamento acima mencionado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERADO: Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No final dos trabalhos, interveio um munícipe, residente em Valoura, para enaltecer
a iniciativa de realização das reuniões camarárias nas sedes de freguesia, permitindo, assim,
maior proximidade com o povo. ------------------------------------------------------------------------------- O mesmo munícipe referiu ainda que a Câmara Municipal concedeu um apoio na
reconstrução de uma casa de um habitante local, em parceria com várias instituições. Todavia, a casa não dispõe ainda de eletricidade, pelo que solicitou que a Câmara Municipal encetasse as diligências necessárias para resolução da situação. ---------------------------------------------- O mesmo munícipe declarou ainda que na freguesia a rede dos telemóveis se mostra
muito deficitária, não havendo rede em muitos locais, pelo que solicitava os bons ofícios da
Câmara Municipal junto das empresas operadoras do serviço para resolução do problema,
dizendo ainda que o serviço de Internet na freguesia é muito lento. ------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que já efetuou várias diligências
junto das operadoras de serviço móvel para melhorar o sinal da rede e que se encontram a
decorrer obras para a colocação e fibra ótica em grande parte do concelho, pretendendo-se,
futuramente, que todo o território seja abrangido. ---------------------------------------------------------- O Senhor Vereador, Manuel Chaves solicitou informação sobre a situação dos parquímetros, entendendo que a pertinência da sua existência deve ser objeto de reflexão, tendo o Senhor Presidente da Câmara mencionado que os parquímetros constituíam um apelo
dos comerciantes, tendo sido, inclusivamente, solicitada a sua colocação onde atualmente
não existem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, declarou
encerrada a reunião eram dezoito horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a
presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ E eu, Mónica Raquel de Matos Martins Calheiros, Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica, e Secretária da Câmara Municipal, a redigi e subscrevi.------------------------------

O Presidente: __________________________________.

O Secretário: __________________________________.

