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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 1s/03/2019
----------Aos dezoito dias do mes de margo, do ano de dois mil e dezanove, realizou-se
uma reuniao ordinéria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Paoos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgao Autérquico, com a presenoa dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Maroal Morais e Luis Loureiro de
Castro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.------------------------------------------Veriﬁcada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.-------------------------------Faltou por motivos profissionais a Senhora Vereadora Claudia da Conceioao
Cachetas Pinto, tendo solicitado a substituigao. Contudo, o membro que a ia substituir,
Julio Pedro Duarte Pedralva da Silva, também nao pode estar presente por motivos
profissionais. Ambas as faltas foram justificadas pelo Executivo. --------------------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diério da Tesouraria relativo ao dia quinze do
més de margo do ano dois mil e dezanove que acusava um saldo pecuniario de dois
milhoes trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos e nove euros e setenta céntimos,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas onze e doze da minuta da presente ata. -------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para

verifioaoao da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovaoao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de quatro de margo de dois mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
treze a vinte e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
maioria, aprovar a referida ata. O Senhor Presidente da Cémara absteve-se, por néo
ter estado presente na referida reuniéo.--------------------------------------—- ----------------------

----------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------ - ----------------------Foi disponibilizado aos Senhores Vereadores do Partido Sooialista um
esclarecimento prestado pelo Chefe da Divisao de Aguas e Saneamento, relativo a
descargas da rede de saneamento, no seguimento de solicitaooes dos Senhores
Vereadores do Partido Sooialista, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas vinte e dois
da minuta da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------

----------Apresentadas as seguintes questiies pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aguardamos a informagao relacionada com o processo de insolvéncia do
IEMINHO, nomeadamente copias de todas as atas da Assembleia Geral, conforme
lavrado na ata da reuniao camaréria do dia quatro de fevereiro de dois mil e dezanove;-------------O Senhor Presidente informa que as mesmas ainda nao nos foram
fornecidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------—-------Aguardamos a resposta as questoes relacionadas com as lombas redutoras de
velocidade, conforme lavrado na ata da reuniao camararia do dia quatro de fevereiro de
dois mil e dezanove; ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidente informa que serao solicitadas informagoes aos
servigos técnicos uma vez que 0 assunto jé foi remetido aos mesmos.------------------—--------Uma questao dirigida a Senhora Vereadora com o Pelouro da Habitagéo:
Considerando que 0 Municipio de Vila Verde detém vinte e trés habitaooes sociais, queira
por favor informar quantas destas habitaooes estao por ocupar e ha quanto tempo.---------1/7
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----------A Senhora Vereadora informa que a resposta seré disponibilizada na proxima

reumao.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------—--------Outra questao dirigida a Senhora Vereadora com 0 Pelouro da Habitacao e Acao
Social: Tomamos conhecimento de que a Dona Ana Maria Pereira Lima, viuva,
desempregada, residente no lugar do Barroco, cento e sessenta e um - Ataes, na Uniao
de Freguesias do Vade, e com uma crianca a cargo tem vindo a solicitar a autarquia apoio
para reconstrucao da sua habitacao, nomeadamente material e mao-de-obra. Trata-se de
um caso que deveria ser considerado uma emergéncia social. Esta familia vive numa
casa apenas com a primeira placa, com vérias infiltracoes de agua e sem possibilidades
economicas. Queira por favor avaliar com a devida urgéncia esta situacao e reportar na
proxima Reuniao de Camara as medidas a tomar no sentido de apoiar esta familia (foram
exibidas fotos da habitacao aos membros do executivo). ------------------------------------------------------A Senhora Vereadora informa que a resposta seré disponibilizada na proxima

reuniao.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------—-------Outra questao dirigida a Senhora Vereadora com o Pelouro da Cultura: Queira por
favor apresentar documentacao relacionada com a venda dos ingressos para a gala
“Namorar Portugal”, nomeadamente quantas pessoas marcaram presenca na referida
gala, quantas dessas pessoas pagaram os ingressos e copia dos respetivos documentos
ﬁscais que comprovem a entrada das receitas da venda dos ingressos na Tesouraria do
Municipio de Vila Verde. -------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora informa que a resposta sera disponibilizada na préxima

reuniao.-------------------------------------------------------------------------------------------------------—------ZERO Ul'-ll.- DlVERSOS.- Zero um zero um.- Presente uma informacao, prestada
pela Técnica Superior de Servico Social, Dr?‘ Isabel Lopes, relativa a isencao do
pagamento da refeicao-almoco e despesa inerente a componente de apoio a familia, para
o menor Martim Aladino Cunha Borges, que frequenta o Pré-Escolar no Centro Escolar da
Vila de Prado, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e trés da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, isentar 0 aluno Martim
Aladino Cunha Borges do pagamento das despesas inerentes a frequéncia no PréEscolar do Centro Escolar da Vila de Prado, nos termos da informacao prestada
pela Técnica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero dois.- Uma informacao, prestada por uma Técnica da Comissao de
Protecao de Criancas e Jovens de Vila Verde, para renovacao de um Fundo de Maneio
que ﬁcara a cargo da representante do Municipio na Comissao de Protecao de Criancas e
Jovens de Vila Verde, Dr.“ Carla Alexandra da Silva Veloso, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas vinte e quatro a vinte e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, renovar o fundo de maneio da Comissao de Protegao
de Criangas e Jovens de Vila Verde, de acordo com a informacao prestada.----------------------Zero um zero trés.- Presente 0 processo zero trés barra dois mil e dezanove
barra dezassete, em nome de Maria da Assuncao Bacelar Oliveira Soares da Silva,
referente a um Espaco Agricola de Producao, sito no lugar de Ribeiro, da Freguesia de
Soutelo, para emissao do competente parecer tendente a emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do disposto no artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei
numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi
conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e sete a trinta da minuta da presente ata.
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DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, emitir parecer favorével
relativamente ao presente pedido, apresentado ao abrigo do disposto no artigo
cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra
dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta 0 teor das informacoes
técnicas respeitantes ao processo zero trés barra dois mil e dezanove barra
dezassete, em nome de Maria da Assuncao Bacelar Oliveira Soares da Silva.--------------------Zero um zero quatro.- Presente o processo zero trés barra dois mil e dezanove
barra cento e trinta e trés, em nome de José Alberto Pimentel Vieira, referente a um
Espaco Agricola de Producao, sito no lugar de Fundevila, da Freguesia de Coucieiro, para
emissao do competente parecer, tendente a emissao de certidao de compropriedade, ao
abrigo do disposto no artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um
barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei
numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas trinta e um a trinta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente ao
presente pedido, apresentado ao abrigo do disposto no artigo cinquenta e quatro,
numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta o teor das informacoes técnicas
respeitantes ao processo zero trés barra dois mil e dezanove barra cento e trinta e

trés, em nome de José Alberto Pimentel Vieira.--------------------------------------------------------------Zero um zero cinco.- Presente o processo zero um barra dois mil e onze barra
mil seiscentos e setenta e um, em nome de Manuel Magalhaes Fernandes, referente a
uma Ampliacao - Habitacao, sita no lugar de Outeiro, Freguesia de Valbom Séo Martinho,
para deliberacao sobre a caducidade da licenca, ao abrigo do disposto no numero dois,
do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Ediﬁcacao, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas trinta e cinco a trinta e sete da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenca de construgao, ao abrigo do disposto no numero dois, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Ediﬁcacao, respeitante ao processo zero
um barra dois mil e onze barra mil seiscentos e setenta e um, em nome de Manuel
llllagalhaes Fernandes.-------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero seis.- Presente 0 processo zero um barra dois mil e quinze barra
duzentos e sessenta e trés, em nome de Manuel Fernandes dos Santos, referente a
construcao de um muro, sita na Rua de Fafias, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo,
para deliberacao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto na alinea a),
numero trés, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e oito a quarenta da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenca de construgao, ao abrigo do disposto na alinea a), numero trés, do artigo
setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Ediﬁcagao, respeitante ao
processo zero um barra dois mil e quinze barra duzentos e sessenta e trés, em
nome de Manuel Fernandes dos Santos.-----------------------------------------------------------------------Zero um zero sete.- Presente o processo zero um barra dois mil e catorze barra
duzentos e vinte e um, em nome de Manuel Antonio Pereira da Costa, referente a
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reconstrucao de uma habitacao, sita no lugar de Lordelo, da Freguesia de Valdreu, para
deliberacao sobre a caducidade da licenca, ao abrigo do disposto na alinea d), numero
trés, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Ediﬁcacao, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e um a quarenta e trés da minuta da
presente ata. DELlBERA(}AO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a
caducidade da licenca de construgao, ao abrigo do disposto na alinea d), numero
trés, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Ediﬁcacao,
respeitante ao processo zero um barra dois mil e catorze barra duzentos e vinte e
um, em nome de Manuel Antonio Pereira da Costa.--------------------------------------------------------Zero um zero oito.- Presente o relatorio do processo disciplinar numero quatro
barra dois mil e dezoito, contra o trabalhador llidio Rafael Pedra Araujo Lima, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e quatro a quarenta e oito da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: Atento o relatorio da instrutora, foi proposta a
aplicagao de uma sancao de suspensao, que consiste no afastamento completo do
servico pelo periodo de, pelo menos 50 (cinquenta) dias, por se lhe aﬁgurar que a
mesma satisfaz os ﬁns juridicamente relevantes de prevengao e de punicao, de
acordo com o preceituado no artigo cento e oitenta e seis, da Lei Geral do Trabalho
em Funcoes Publicas. Contudo, tendo em consideragao que 0 ato nao se
consumou, o reconhecimento dos factos pelo infrator e, bem assim, 0 visivel
arrependimento do mesmo, coloca-se a votacio, por escrutinio secreto, a aplicacao
de uma sangao de suspensao, que consiste no afastamento completo do servico
pelo periodo de 30 (trinta) dias, por se nos aﬁgurar que a mesma satisfaz os ﬁns
juridicamente relevantes de prevencao e de punigao, de acordo com o preceituado
no artigo cento e oitenta e seis, da Lei Geral do Trabalho em Fungoes Publicas.
Posto o assunto a votacao obteve-se o seguinte resultado: duas abstengoes, um
voto em branco e trés votos a favor da aplicacao da sancao. Em consequéncia, é
aplicada uma sancao de suspensio, que consiste no afastamento completo do
servico pelo periodo de 30 (trinta) dias.---------------------------------------------------------------—--------Zero um zero nove.- Presente a proposta, relativa ao Sistema de Triagem,
Recolha Seletiva, Valorizacao e Tratamento de Residuos Solidos Urbanos do Baixo
Cavado - Criacao de Empresa lntermunicipal - Despacho do Secretario de Estado do
Ambiente numero trinta e dois barra SEAMB - Secretario de Estado do Ambiente barra
dois mil e dezoito de vinte e seis de junho de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas quarenta e nove a cinquenta e quatro da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ao abrigo do artigo vinte e
dois da Lei numero cinquenta barra dois mil e doze, de doze de setembro, na
redagao que lhe foi dada pela Lei numero setenta e um barra dois mil e dezoito, de
trinta e um de dezembro, concordar com a constituigao da empresa local de
natureza intermunicipal com o objeto exclusivo de proceder a triagem, recolha
seletiva, valorizaciio e tratamento de residuos solidos urbanos, nos liilunicipios de
Braga, Pévoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Amares, Vila Verde e Terras de Bouro,
assumindo o Municipio de Vila Verde, uma participagao direta de cinco por cento.
Mais delibera que a Braval - Valorizagao e Tratamento de Residuos Solidos, S.A.,
através dos titulares do seu Orgﬁo Executivo, seja mandatada para prosseguir
todos os atos administrativos e societérios com vista a constituicao do sistema
intermunicipal delegatério, sendo os mesmos submetidos a aprovacao dos érgaos
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municipais competentes. Remeta-se a presente proposta a deliberagao da
Assembleia Municipal, em observancia do disposto no supracitado artigo vinte e
dois da Lei numero cinquenta barra dois mil e doze, de doze de setembro e de
seguida remetida a BRAVAL, para ulteriores termos.-------------------------------------------------------Zero um dez.- Presente a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da
Camara, relacionada com a Concretizacao da transferéncia de competéncias para as
autarquias locais ao abrigo da Lei numero cinquenta e oito barra dois mil e dezoito, de
dezasseis de agosto, nos seguintes diplomas setoriais publicados: Decreto-Lei numero
vinte barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro; Decreto-Lei numero vinte e um barra
dois mil e dezanove, de trinta de janeiro; Decreto-Lei numero vinte e dois barra dois mil e
dezanove, de trinta de janeiro, Decreto-Lei numero vinte e trés barra dois mil e dezanove,
de trinta de janeiro, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e cinco a
oitenta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar submeter a deliberacao da Assembleia Municipal a proposta
de que o Municipio nao pretende a transferéncia das competéncias no ano de dois
mil e dezanove nos dominios da protecéo e Saude Animal e de Seguranca dos
Alimentos, da Educacao, da Cultura e da Saude previstas, respetivamente, nos
seguintes diplomas legais:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Decreto-Lei numero vinte barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro,
ao abrigo do artigo vinte e um, numero trés;---------------------------------------------------------

----------b) Decreto-Lei numero vinte e um barra dois mil e dezoito, de trinta de
janeiro, ao abrigo do artigo setenta e seis, numero dois; -------------------------------------------------c) Decreto-Lei numero vinte e dois barra dois mil e dezanove, de trinta de
janeiro, ao abrigo do artigo doze, numero trés;---------------------------------------------------------------d) Decreto-Lei nﬁmero vinte e trés barra dois mil e dezanove, de trinta de
janeiro, ao abrigo do artigo vinte e oito, numero dois.-----------------------------------------------------Delibera-se, ainda, que a Assembleia Municipal dé parecer desfavoravel a
transferéncia de competéncias no ano de dois mil e dezanove para os orgaos da
Cllill - Comunidade lntermunicipal do Cévado previstas no Decreto-Lei numero vinte
e um barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro, no dominio da Educacao e no
Decreto-Lei numero vinte e trés barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro, no
dominio da Saude. Delibera-se, por ﬁm, que a referida deliberacao seja de imediato
comunicada a Direcao-Geral das Autarquias Locais, atento o prazo limite
estabelecido em cada um dos citados diplomas legais.---------------------------------------------------Zero um onze.- Uma informacao, prestada pelo Chefe de Divisao de
Ordenamento do Territorio, Engenheiro José Bezerra, relacionada com a Alteracao por
Adaptacao do Regulamento do Plano Diretor Municipal, cuja fotocépia se encontra inserta
de folhas oitenta e um a oitenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara delibera, por unanimidade, aprovar a Declaracao por Adaptacao do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, cujo teor deveré ser o
seguinte: “A Camara Municipal de Vila Verde, na sua reuniao de dezoito de marco
de dois mil e dezanove, aprovou a alteragao por adaptacao, nos termos do deﬁnido
na Portaria numero cinquenta e um barra dois mil e dezoito, de onze de fevereiro,
revogando o numero seis, do artigo quarenta e seis, do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Vila Verde, tendo presente o disposto no Decreto-Lei numero
oitenta barra dois mil e quinze, de catorze de maio, texto esse que se publica em
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anexo”. Dé-se prévio conhecimento a Assembleia Municipal e, posteriormente, a
Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional do Norte, tudo conforme
proposto na informacao técnica e respetivos anexos.-----------------------------------------------------Zero um doze.- Presente uma informacao, prestada pelo Chefe de Divisao de
Ordenamento do Territorio, Engenheiro José Bezerra, sobre o envio para aprovacao da
Assembleia Municipal do Relatorio de Estado do Ordenamento do Territorio — REOT, uma
vez concluida a discussao publica, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta e
nove a cento e setenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, enviar a Assembleia Municipal o Relatorio de Estado do
Ordenamento do Territorio - REOT, para efeitos de aprovacao do mesmo.------------------------Zero um treze.- Uma informacao, relacionada com o pedido de transporte de taxi
do aluno residente no lugar de Bezeguimbra, da Freguesia de Valdreu, para a paragem do
autocarro, sita no lugar da Lameira, da Freguesia de Aboim da Nobrega, a frequentar a
Escola Profissional Amar Terra Verde, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e
setenta e oito a cento e oitenta da minuta da presente ata. DELIBERAQIAO: A Camara
delibera, por unanimidade, assegurar a despesa com o transporte do aluno no
proximo ano letivo dois mil e dezanove barra dois mil e vinte, de acordo com a
informagao prestada.---------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um catorze.- Presente a proposta de protocolo a celebrar entre o Municipio
de Vila Verde e a empresa Aguas do Norte S.A, tendo em vista a “Rede de Saneamento
da Freguesia de Marrancos" - Ligacao da Rede existente em Monte Afurado, Moinhos e a

Estrada Nacional duzentos e um ao lntercetor do Neiva (Bacia um-Bacia dois), cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e oitenta e um a cento e oitenta e seis da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a
celebragao do protocolo entre o Municipio de Vila Verde e a empresa Aguas do
Norte S.A, tendo em vista a “Rede de Saneamento da Freguesia de Marrancos” Ligacao da Rede existente em Monte Afurado, Moinhos e a Estrada Nacional
duzentos e um ao lntercetor do Neiva (Bacia um-Bacia dois).-------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao de voto: apesar das duvidas suscitadas quanto a forma adotada para a
execucao desta Rede de Saneamento, mas porque concordamos com a necessidade da
realizacao das obras de saneamento na Freguesia de Marrancos, votamos
favoravelmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------—-------Zero um quinze.- Presente uma informacao prestada pelo Chefe de Divisao da
Educacao e Promocao Social, relativa a atribuicao de apoio financeiro aos Clubes
Desportivos para aquisicao de vestuario desportivo, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas cento e oitenta e sete a cento e oitenta e nove da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir 0 apoio ﬁnanceiro
aos Clubes Desportivos para aquisicao de vestuério desportivo indicado, nos
termos da informacao prestada. 0 Senhor Vereador Patricio Araujo nao participou
na discussao nem na votagao por se considerar impedido, uma vez que integra
érgaos sociais de um dos clubes a quem sera atribuido apoio ﬁnanceiro.---------------— ------Zero um dezasseis.- Presente, um oﬁcio do Clube Nautico de Prado, a solicitar
um apoio financeiro para compromissos relativos a realizacao de obras de requalificacao
nas instalacoes daquele Clube, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e
noventa a cento e noventa e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
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delibera, por unanimidade, atribuir um apoio ﬁnanceiro no valor de 114.390,00€
(cento e catorze mil trezentos e noventa euros), ao Clube Nautico de Prado, para
compromissos relativos a realizagao de obras de requaliﬁcacao nas instalagoes
daquele Clube. 0 Senhor Vereador Patricio Araujo nao participou na discuss?-io nem
na votagao por se considerar impedido, uma vez que integra orgaos sociais do
Clube Nautico de Prado.------------------------------------------------------------------------------------—-------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e vinte e cinco minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que val ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos.-----------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.-----
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