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------------------------------------------ACTA N.º 24/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e três de dezembro de dois mil e catorze.--------------------- No dia vinte e três de dezembro de dois mil e catorze, na vila de Sever do Vouga,
edifício dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente,
com a presença de Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e
Financeiro para redação da respetiva acta.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente; Nuno Miguel Pereira Martins
Ferreira, Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues
Ferreira e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.---------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e dez minutos, tendo sido dispensada a
leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os
membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.----------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Espaço do Cidadão--------------------------------------------------------------------------------- Receções Definitivas------------------------------------------------------------------------------- Receções Provisórias------------------------------------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- Regulamento do Sistema de Controlo Interno do Município de Sever do Vouga--------- Licença de Recinto Improvisado----------------------------------------------------------------- Projeto de Regulamento Urbanístico do Município de Sever do Vouga-------------------- Pedido de Redução de Taxa----------------------------------------------------------------------- Pedido de Alargamento Excecional de Horário------------------------------------------------ Santa Casa da Misericórdia – Apoio Extraordinário (Lar de Idosos e Recuperação de
uma Casa)-------------------------------------------------------------------------------------------- Ratificação de Apoio à APEESV----------------------------------------------------------------- Freguesia de Rocas do Vouga – Apoio ao Investimento-------------------------------------- Vinhetas Transportes Escolares Devolvidas em 2013----------------------------------------- 3ª Revisão da Tabela de Taxas-------------------------------------------------------------------- Freguesia de Silva Escura e Dornelas – Apoio a Atividades--------------------------------- Freguesia de Silva Escura e Dornelas – Apoio a Investimento------------------------------- Freguesia de Rocas do Vouga – Materiais------------------------------------------------------ Lista de Anulações – 2014------------------------------------------------------------------------ Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º
CEB – Protocolos----------------------------------------------------------------------------------- Viking Kayak Clube – Projeto “Um Rio para Todos” – Subsídio Extraordinário-----------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 19 de dezembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = € 2 912 335,76 (dois milhões, novecentos e doze mil, trezentos e
trinta e cinco euros e setenta e seis cêntimos) e Operações não Orçamentais = € 547 484,32
(quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro euros e trinta e dois
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de €1 444 393,36 (um
milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e três euros e trinta e seis
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------A vereadora Idalina Tavares apresentou uma sugestão ou pedido de alteração do
“Regulamento Municipal de Parques e Zonas de Estacionamento de Duração Limitada”,
para que fosse concedida a isenção às viaturas do Estado ou entidades da administração
pública. Justificou o seu pedido com o facto de ter sido autuada a viatura identificada do
Centro de Saúde de Sever do Vouga, por estar estacionada num espaço dessas zonas, sem o
talão do pagamento da taxa no parcómetro, e, tal situação, ao nível dos serviços, provoca
transtornos elevados com justificações que têm de dar em vários níveis da administração.--
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Seguidamente, o presidente da Câmara Municipal, para além de ter referido que ficaria o
registo deste pedido para análise, deu a conhecer ao órgão executivo o seguinte:------------1) Que estão a ser encetadas negociações com a AMA – Agência para a Modernização
Administrativa, I.P., com vista à criação neste concelho de um “Espaço do Cidadão”, que
poderá vir a ter um conjunto alargado de serviços que não há neste concelho e úteis para os
interessados poderem requerê-los e os conseguir sem deslocações, designadamente para a
sede do distrito. Informou que foram ponderados os possíveis serviços a integrar nesse
espaço e que os mesmos não levarão ao encerramento de outros serviços públicos.----------2) Que estão ainda a ser preparados os regulamentos para o programa Portugal 2020, o
qual está a ter um atraso significativo no seu arranque. Aproveitou para prestar
esclarecimentos sobre as ações desencadeadas nesta matéria, designadamente ao nível da
comunidade intermunicipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Espaço do Cidadão: - Foi apresentado o documento relacionado com a criação dos
“Espaços do Cidadão”. O presidente da Câmara Municipal referiu que estava a ser
ponderada a criação de um espaço no edifício dos Paços do Concelho e outro na freguesia
de Silva Escura. Prestou esclarecimentos sobre alguns dos serviços que poderiam integrar
esse espaço e solicitou aos vereadores que estudassem a documentação que será enviada
por via eletrónica e apresentassem os seus contributos ou propostas de melhoramento, com
a brevidade possível.-----------------------------------------------------------------------------------Receções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:--------- “Campo Municipal dos Padrões – Sapatas/Eletricidade”;------------------------------------- “Instalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamentos do Arquivo – 2ª Fase”;- “Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 1ª
Fase”;------------------------------------------------------------------------------------------------ “EM 570 – Estrada de Sever à Botica – Rede de Esgotos, Retificação e Pavimentação”;- “Rua das Póvoas – Muros, Saneamento, Águas e Repavimentação”;------------------------ “Pavimentação de 3 Ruas no Centro de Rocas do Vouga e Pavimentação do Parque de
Estacionamento – 2”.-----------------------------------------------------------------------------Foram aprovados os seis documentos, devendo-se desencadear os demais procedimentos,
nomeadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.--------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Receções Provisórias: - Foram recebidas provisoriamente as obras indicadas em baixo,
conforme autos elaborados e assinados pelos respetivos responsáveis, nos termos do artigo
395º, do Código dos Contratos Públicos:------------------------------------------------------------- “Casa Mortuária de Sever do Vouga”;----------------------------------------------------------- “Cemitério de Dornelas”;-------------------------------------------------------------------------- “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga”;-------------------------------------------------- “Estrada do Cemitério à Junta de Freguesia de Cedrim”;------------------------------------“Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal”.-----Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Autos de Medição: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, os
seguintes autos de medição de trabalhos:-----------------------------------------------------------a) “Largo de Nossa Senhora dos Milagres, Cedrim”:----------------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor de € 18 220,00 (dezoito mil,
duzentos e vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------b) “Cemitério de Dornelas – Arranjos, Passeios e Drenagens”:----------------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor de € 16 124,48 (dezasseis mil,
cento e vinte e quatro euros e quarenta e oito cêntimos), acrescido do IVA.--------------c) “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque Geriátrico e Radical”:------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de € 11 301,60 (onze mil,
trezentos e um euros e sessenta cêntimos), acrescido do IVA;------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor de € 13 242,20 (treze mil,
duzentos e quarenta e dois euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.--------------------d) “Estrada do Cemitério à Junta de Freguesia de Cedrim”:---------------------------------------
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Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de € 24 000,00 (vinte e quatro
mil euros), acrescido do IVA.--------------------------------------------------------------------e) “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal”:--------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos a menos no valor de € 4 552,50 (quatro mil,
quinhentos e cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.----------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Autos de Revisão: - A Câmara tomou conhecimento das seguintes revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Largo de Nossa Senhora dos Milagres, Cedrim”, conforme a segunda revisão, sem
qualquer valor dos trabalhos, realizados até novembro de 2014, sujeitos a revisão.-----b) “Cemitério de Dornelas – Arranjos, Passeios e Drenagens” , conforme a terceira revisão,
sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até dezembro de 2013, sujeitos a revisão.c) “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque Geriátrico e Radical” ,
conforme a primeira e segunda revisão, sem qualquer valor dos trabalhos, realizados
até dezembro de 2014, sujeitos a revisão.------------------------------------------------------d) “Estrada do Cemitério à Junta de Freguesia de Cedrim, conforme a segunda revisão,
sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até dezembro de 2014, sujeitos a revisão.e) “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal”,
conforme a oitava revisão, sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até dezembro
de 2014, sujeitos a revisão.-----------------------------------------------------------------------Regulamento do Sistema de Controlo Interno do Município de Sever do Vouga: - A
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o Regulamento do Sistema de Controlo
Interno, ao abrigo da competência prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Licença de Recinto Improvisado: - Através de requerimento datado de 5 de dezembro de
2014, o Água Benta Bar veio requerer a emissão de uma Licença de Recinto Improvisado
para a realização de uma festa de passagem de ano 2014/2015, no próximo dia 31 de
dezembro de 2014, na Zona Industrial dos Padrões. Analisado o pedido e a informação
dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, emitir a
Licença de Recinto Improvisado e dispensar a realização da vistoria que consta do n.º 3 do
artigo 16º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro.-------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Projeto de Regulamento Urbanístico do Município de Sever do Vouga: - Por força das
alterações introduzidas ao regime jurídico de urbanização e da edificação, nomeadamente
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que alterou e republicou o Decreto-Lei
n.º 555/1999, de 16 de dezembro, e pelo Decreto-lei n.º 48/2011, de 1 de abril, designado
por Licenciamento Zero, que, procedeu à articulação do regime de instalação de certas
atividades com o regime da edificação, foi necessário proceder à adaptação do
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação em vigor à nova realidade
legislativa. Assim, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, o Projeto de
Regulamento Urbanístico do Município de Sever do Vouga, para ser submetido à
apreciação pública, pelo período de 30 dias seguidos, como determina a legislação em
vigor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Pedido de Redução de Taxa: - Através de requerimento datado de 12 de dezembro de
2014, Pedro Amadeu Lopes Lobo veio requerer a isenção ou redução da taxa relacionada
com o licenciamento da atividade produtiva local ligada ao setor da produção de produtos
transformados do setor alimentar (fabricação de doces, compotas, geleias, licores, etc.).
analisado o pedido e a respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a redução em 75% do valor total da referida taxa,
procedendo-se à devolução de € 292,59, uma vez que o requerente já tinha pago o valor
total.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Pedido de Alargamento Excecional de Horário: - Para o festejo da passagem de ano
2014/2015 no próximo dia 31 de dezembro de 2014, o Ovelha Negra Bar veio requerer o
alargamento excecional do horário até às 06:00. Analisado o pedido e a informação dos
serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o alargamento
excecional do horário até à hora pretendida.--------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Santa Casa da Misericórdia – Apoio Extraordinário (Lar de Idosos e Recuperação de uma
Casa): - Na sequência da deliberação tomada em reunião de 26 de novembro de 2014, e
autorização concedida pelo órgão deliberativo em sessão de 10 de dezembro de 2014, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 50
000,00 (cinquenta mil euros), a favor da Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga,
para o arranjo de uma casa no Calvário, destinada a arquivo e arrumo de material, e a
ampliação do refeitório e sala de estar e construção de um ginásio no Lar de Idosos,
mediante a celebração de um protocolo.-------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Ratificação de Apoio à APEESV: - Foi ratificado, por unanimidade, o apoio prestado à
Associação de Pais e Encarregados de Educação de Sever do Vouga, dado através do
pagamento de noventa medalhas que foram entregues aos melhores alunos.------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Freguesia de Rocas do Vouga – Apoio ao Investimento: - Foi presente e analisado um
pedido de apoio financeiro feito pela Junta de Freguesia de Rocas do Vouga, relacionado
com a aquisição de uma fotocopiadora, um computador e uma roçadora, cujo investimento
corresponde a € 2 025,60 (dois mil, vinte e cinco euros e sessenta cêntimos). A Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, nos termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento
Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias, atribuir um subsídio no valor de € 2
000,00 (dois mil euros), para apoiar na despesa acima indicada, através da celebração de
um contrato-programa.---------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Vinhetas Transportes Escolares Devolvidas em 2013: - A Câmara Municipal tomou
conhecimento das vinhetas dos transportes escolares devolvidas durante o ano de 2013.---3ª Revisão da Tabela de Taxas: - Ao abrigo do disposto nos artigos 238º e 241º da
Constituição da República Portuguesa, nos artigos 114º a 119º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, no Decreto-Lei n.º
136/2014, de 9 de setembro, nos artigos 14º a 17º, 20º e 21º do Regime Financeiro das
Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, no n.º 1 do artigo 8º da Lei n.º 53-E/2006, de 9 de dezembro, na alínea b) do n.º
1 do art.º 25º e nas alíneas e) e k) do n.º 1 do art.º 33º, ambos do Anexo I da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro, na lei geral tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98,
de 17 de dezembro, e no Código de Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, estes dois últimos diplomas, com as alterações
que lhe foram posteriormente introduzidas, foi elaborado o projeto de revisão do
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, tendo sido aprovado pelo
órgão executivo por unanimidade, para ser submetido à apreciação pública, nos termos do
artigo 118º do Código do Procedimento Administrativo.-----------------------------------------Atendendo ao custo do serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos, em função dos
cálculos realizados e apresentados, indicar que a tarifa média deveria subir para € 2,82, nos
termos do n.º 2 do artigo 16º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, decidiu a
Câmara Municipal, por unanimidade, juntar ao pedido de revisão de taxas a proposta para
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manter os preços atuais, concedendo-se um incentivo aos utentes do concelho. A despesa
fiscal inerente ascende a cerca de € 21 500 (vinte e um mil e quinhentos euros) – valor
estimado – que a autarquia poderá suportar. Esta decisão foi tomada, essencialmente, para
não agravar a situação económica das famílias e, também, porque se está a realizar um
trabalho de revisão e verificação do número de utentes, o que poderá provocar uma
redução no valor daquele resultado (e da despesa fiscal associada).----------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Freguesia de Silva Escura e Dornelas – Apoio a Atividades: - A Freguesia de Silva Escura
e Dornelas veio solicitar a atribuição de um subsídio, ao abrigo do artigo 4º do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias, para a comemoração do
25º aniversário da freguesia de Dornelas – intercâmbio das populações de freguesias de
nominadas Dornelas (III Encontro Nacional de Freguesias com o nome de Dornelas).
Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, e nos termos do n.º 4
do artigo 10º daquele regulamento, atribuir um subsídio no valor de € 1 632 (mil,
seiscentos e trinta e dois euros) para apoiar nas despesas com a comemoração do 25º
aniversário da freguesia de Dornelas, através da celebração de um contrato-programa.-----Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Freguesia de Silva Escura e Dornelas – Apoio a Investimento: - A Freguesia de Silva
Escura e Dornelas veio solicitar a atribuição de um subsídio, ao abrigo do artigo 5º do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias, para a beneficiação no
edifício onde já existiu a Extensão de Saúde de Dornelas. Analisado o pedido, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º daquele
regulamento, atribuir um subsídio no valor de € 4 950 (quatro mil, novecentos e cinquenta
euros) para apoiar nas despesas com a beneficiação no edifício onde já existiu a Extensão
de Saúde de Dornelas, através da celebração de um contrato-programa.-----------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Freguesia de Rocas do Vouga – Materiais: - A Freguesia de Rocas do Vouga veio solicitar
a atribuição de um subsídio, ao abrigo do artigo 5º do Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios às Freguesias, para o pagamento de materiais utilizados no
alargamento da via pública (execução de valetas) no lugar de Sanfins. Analisado o pedido,
a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º daquele
regulamento, atribuir um subsídio no valor de € 2 337,64 (dois mil, trezentos e trinta e sete
euros e sessenta e quatro cêntimos) para apoiar nas despesas com aquela beneficiação,
através da celebração de um contrato-programa.---------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Lista de Anulações – 2014: - O órgão executivo tomou conhecimento da lista de anulações
de guias de receita individuais e coletivas realizadas em 2014.----------------------------------Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º
CEB – Protocolos: - Foram renovados os protocolos celebrados ente o Município e o
Centro Social Paroquial Maria da Glória, a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros, a
Associação Pró-Cidadão Deficiente Integrado, o Centro de Apoio à Criança e ao Jovem de
Sever do Vouga e a Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, relacionados com os
termos e condições para o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º CEB.------A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a renovação dos referidos protocolos.----Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Viking Kayak Clube – Projeto “Um Rio para Todos” – Subsídio Extraordinário: - Através
de carta datada de 20 de outubro de 2014, o Viking Kayak Clube veio solicitar a atribuição
de um apoio extraordinário para poderem fazer face às despesas com o projeto “Um Rio
para Todos”. Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
atribuição de um subsídio no valor de € 1 500 (mil e quinhentos euros), nos termos do n.º
3, do artigo 7º do Regulamento para a Concessão de Apoios.-------------------------------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja acta em minuta
foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido
elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

